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Abstract 
 
This paper examines the viability of the Advocacy Coalition Framework 

(ACF) by applying it in a single case study. The aim is to advance the frame-

work’s theoretical understanding of the policy process and its usefulness for 

analyzing local policy contexts. 

 

The case addressed is a long-spun policy conflict regarding the use of the 

compulsory acquisition of real estate by a Swedish municipality for the sake 

of local business development. Analyzed data consisted of the municipality 

diary on the issue, correspondence between actors, public statements, official 

and internal documents and interviews with actors and non-actors. 

 

The ACF is a good starting point for understanding this local policy process, 

largely because of the great flexibility of its concepts. However, its basic as-

sumptions on beliefs cannot fully explain observed events. Relating to this, 

the paper has five main findings. First, although beliefs play an important 

role in forming policy action, so does interests. Second, a conjunction of be-

liefs and self-interest is an important condition for some actors’ actions. 

Third, coalition formation is not dependent on similarity of beliefs but on 

similarity of policy objectives. Fourth, policy objectives are resultant of be-

liefs for some actors, of self-interest for others and for yet others the result of 

both. Therefore, actors in coalition act to achieve the same policy objectives 

but not necessarily for the same reasons. Fifth, one non-actor refrained from 

policy action in spite of strong policy core beliefs due to the policy process 

not being a zero sum game for this non-actor. 

 

This paper supports recent studies proposing the incorporation of interests 

into the ACF. For further development of the ACF the paper suggests further 

research to answer two generic questions: What is the relationship between 

interests and beliefs? Are potential actors more likely to take policy action in 

zero sum game policy processes? For the ACF to cope with certain condi-

tions in local contexts the paper suggest further research into the question: Is 

the level of abstraction of policy issues key in understanding the involve-

ment of legal and natural persons and their basis for policy action? 
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INLEDNING 

När människor vill påverka politiska processer i olika riktning leder det till 

konflikt. Det är något av politikens kärna. Ett teoretiskt synsätt som har an-

vänts flitigt i forskningen om policyprocesser sedan 1990-talet är Advocacy 

Coalition Framework (ACF). ACF menar att policykonflikter uppstår när ak-

törer med olika ”beliefs” agerar för att söka omsätta dessa i faktisk policy. De 

antas organisera sig med likasinnade i koalitioner i syfte att strategiskt an-

vända resurser på olika arenor för att påverka utfallet av policyprocessen.1 

ACF har primärt applicerats på hög policynivå.2 Att studera om ACF är an-

vändbart för att förstå lokala policyprocesser är därför ett intressant steg och 

en möjlig utveckling av ACF.  

 

En policyprocess på lokal nivå i ett land som Sverige kan beröra ett brett spekt-

rum av policyfrågor. Kommunen äger juridisk befogenhet att besluta i många 

frågor. Ett exempel är möjligheten att besluta om expropriation med stöd av 

Plan- och bygglagen.3 Ett sådant beslut som blivit föremål för en utdragen 

konflikt handlar om en containerterminal i Insjön, Leksands kommun. Där vill 

ett privat företag förvärva intilliggande fastigheter för att bygga ut terminalen, 

som bland annat används av Clas Ohlson. Då fastighetsägarna inte ville sälja 

beslutade kommunen om expropriation. Trots utredningar, samråd och för-

handlingar avgjordes policyfrågan efter tio års konflikt i högsta rättsliga in-

stans. Det är mycket ovanligt att policyfrågor kring kommunal expropriation 

för privata företag blir föremål för konflikt.4 Varför blev det så i just det här 

fallet?  

 

  

                                                 
1 Weible, Christopher M., “An Advocacy Coalition Framework Approach to Stakeholder Analysis: Understanding the 

Political Context of California Marine Protected Area Policy”, Journal of Public Administration Research and 

Theory, 17 (1), 95-117, 2007, ss. 95-117 
2 Jenkins-Smith, Hank C., Nohrstedt, Daniel, Weible, Christopher M. & Sabatier, Paul A., “The Advocacy Coalition 

Framework: Foundations, Evolution, and Ongoing Research”, i Sabatier, Paul A. & Weible, Christopher M. 

(red.), Theories of the policy process, uppl. 3, Boulder, CO: Westview Press, 2014 
3 SFS 2010:900, Plan- och bygglag 
4 SOU 2007:29, Hur tillämpas expropriationslagens ersättningsbestämmelser? 



 8 

Syfte 
 

Den här uppsatsen syftar till att öka förståelsen för policyprocesser genom att 

studera om ACF är ett användbart verktyg för att förstå policykonflikter på 

lokal nivå samt om ACF behöver utvecklas på någon punkt och i så fall hur.5 

Ambitionen är att bidra i den pågående teoretiska diskussionen om hur ACF 

bör utvecklas, vilket i förlängningen har potential att möjliggöra policypro-

cesser som skapar större samhällelig nytta. Uppsatsen syftar också till att kasta 

ljus över hur rättsinstitutet expropriation används av svenska kommuner för 

privata företag. 

 

Teori 
 

Teoriavsnittet börjar med en kort introduktion till ”Public policy” och ”Policy 

process” samt varför just ACF utgör uppsatsens teoretiska grund. Därefter be-

skrivs ACF och det aktuella forskningsläget. Slutligen preciseras uppsatsens 

frågeställningar. 

 

Public policy 
 

”Public policy” är en samhällsvetenskaplig disciplin som fokuserar på den of-

fentliga maktens beslutsfattande inom ramen för författning och lagar. Beslu-

ten kan avse fördelning av resurser, regleringar, nya eller förändrade lagar, 

etc. ”Policy process”6 avser den process genom vilken det avgörs vilken policy 

som beslutas. Policyprocessen är komplex: den rymmer en mångfald av olika 

typer av aktörer som söker påverka utfallet av processen på olika sätt; de po-

litiska landskapen för olika frågor har olika geografiska och socioekonomiska 

egenskaper; återkommande förutsägbara händelser blandas med oförutsäg-

bara händelser och plötsligt förändrade förutsättningar; den författningsmäss-

iga kontexten är komplex i sig och sträcker sig över olika nivåer av offentligt 

beslutsfattande; etc.7  

De mest använda public policy-teorierna är Punctuated Equilibrium Theory, 

Institutional Analysis and Development Framework, Innovation and Diffu-

sion Model och Advocacy Coalition Framework. Den minsta gemensamma 

nämnaren för dessa teoretiska ramverk är att de behandlar policyprocessen. 

De kategoriserar objekt och fenomen som återfinns i ”verkliga” policyproces-

ser i begrepp och för fram teorier och hypoteser om hur dessa hänger samman 

samt en idé om vad det innebär för policyprocessen. 

 

                                                 
5 George, Alexander L, Bennet, Andrew & Belfer Center for Science and International Affairs, Case studies and theory 

development in the social sciences, MIT, Cambridge, Mass; London, 2005, ss. 112-114 
6 Benämns hädanefter policyprocess 
7 Jenkins-Smith et al., “The Advocacy Coalition Framework: Foundations, Evolution, and Ongoing Research”, 2014 
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Den här uppsatsens teoretiska grund bygger på ACF. Det finns två huvud-

sakliga skäl till det. För det första rymmer ACF en teoretisk oändlighet av 

olika typer av aktörer och sätt att påverka på. Det borde göra ACF flexibelt 

nog att kunna användas i olika kontexter och på olika nivåer. För det andra 

har ACF ett tydligt antagande i botten om vad som driver individer (aktörer) 

att agera politiskt och eftersom det omfattar individer per se gör antagandet 

anspråk på allmängiltighet. Antagandet borde därför gälla oberoende av kon-

text och nivå. 

 

Advocacy Coalition Framework  
 

Bakgrund 

 

ACF formulerades i slutet på 1980-talet av Paul Sabatier och Hank Jenkins-

Smith som ett svar på vad de såg som brister i befintliga teoriers förståelse av 

den politiska processen. De ville bygga en starkare teori genom att integrera 

processens olika skeden istället för att analysera dem separat som ”top-down” 

eller ”bottom-up” och ge experter som producerar olika typer av information 

en mer framträdande roll.8  

 

Analysenhet och kausalitet 

 

I ACF äger en policyprocess rum inom ett policy-subsystem9, vilket utgör ana-

lysenhet. Ett policy-subsystem utgörs av en policyfråga och ett antal aktörer 

inom ett geografiskt område.10 Drivkraften bakom aktörers agerande är viljan 

och därmed avsikten att omsätta sina ”beliefs” i faktisk policy.11 I policy-sub-

systemet bryts ”beliefs” ner till konkreta policypreferenser12 hos aktören.13 Ak-

törerna förväntas organisera sig i koalitioner med likasinnade på basis av lik-

nande ”beliefs” för att strategiskt använda sina resurser på olika arenor för att 

påverka policyprocessen14.15 Koalitionen söker förmå aktörer som äger rätt att 

                                                 
8 Weible, Christopher M., Sabatier, Paul A. & McQueen, Kelly, “Themes and Variations: Taking Stock of the Advocacy 

Coalition Framework”, Policy Studies Journal, 37 (1), 121-140, 2009, ss. 121-140 
9 Policy-subsystem är min översättning av det engelska begreppet ”policy subsystem”. 
10 Weible, Christopher M. & Sabatier, Paul A., “A Guide to the Advocacy Coalition Framework”, i Fischer, Frank, Miller, 

Gerald J. och Sidney, Mara S. (red.), Handbook of public policy analysis: theory, politics, and methods, Public 

administration and public policy; New York: Taylor & Francis, 2006 
11 Sabatier, Paul A., Theories of the policy process, Boulder, CO: Westview Press, 2007,  ss. 194-196 
12 Policypreferenser är min översättning av det engelska begreppet “policy preference”. 
13 Weible, Sabatier & McQueen, “Themes and Variations: Taking Stock of the Advocacy Coalition Framework”, 2009 
14 Arenor är min översättning av det engelska begreppet “Arena”. 
15 Weible, Christopher M., Sabatier, Paul A. & Flowers, Jim, “Advocacy Coalition Framework”, i Berman, Evan M. & 

Rabin, Jack, Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, uppl. 2, Taylor & Francis, 2008, ss. 

1-10 
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fatta policybeslut16 att så långt som möjligt uppfylla koalitionens policymål17 

i policybeslut.18 Ett policybeslut kan generera policyeffekter19 som förändrade 

regler, ny resursfördelning eller nya innehavare av viktiga positioner, etc. Po-

licyeffekter som inte varit avsedda kan också förekomma. I förlängningen kan 

detta påverka aktörers ”beliefs” vilket i sin tur kan leda till att koalitioner och 

strategier förändras.20 Inte sällan finns en aktör som söker mildra konflikten 

och nå en kompromiss mellan koalitionerna, en så kallad policyförhandlare21. 

 

Individen rationell men bunden av föreställningar 

 

ACF modellerar individen som rationell men bunden av begränsningen att in-

tryck bearbetas och förståelse skapas genom aktörens föreställningar22. Det 

innebär att när en rationell individ söker ”the best means to given ends” så 

begränsas rationaliteten av att ”the rational person can choose only what he 

believes to be the best means”, som Elster beskrivet det.23 Det medför att in-

formation som är oförenlig med aktörens ”beliefs” tenderar att misstänkligg-

öras eller helt ignoreras, samtidigt som information som bekräftar dem accep-

teras väl lätt.24 Individen har ett ”belief system”, uppbyggt av tre olika typer 

av ”beliefs” i en hierarkisk ordning: ”deep core beliefs”, ”policy core beliefs” 

och ”secondary beliefs”.  

   ”Deep core beliefs” är de bärande elementen och utgör normativa och on-

tologiska grundantaganden om exempelvis människans natur, rättvisa eller 

ideologi. De är mycket stabila och svårföränderliga. ”Policy core beliefs” är 

tillämpningar av ”deep core beliefs” i specifika policy-subsystem. Unika kon-

texter kan ge delvis olika genomslag av samma ”deep core beliefs”, föresprå-

kare av fri marknad kan söka offentlig kontroll i säkerhetssektorn, etc. ”Policy 

core beliefs” är stabila och svårföränderliga. Secondary beliefs” är i sin tur 

tillämpningar av ”policy core beliefs” på detaljnivå i ett policy-subsystem. 

Dessa är mer empiriskt och sakligt orienterade än de två förstnämnda och där-

för också mer föränderliga i förhållande till information, argument och nya 

tilldragelser.25 Experter som kan producera information är därför centrala i 

                                                 
16 Policybeslut är min översättning av det engelska begreppet ”policy decision”/”policy output”, vilket avser ett beslut 

fattat av någon typ av offentlig beslutsfattare med juridisk befogenhet att fatta beslut som får rättsverkningar inom policy-

subsystemet på ett sådant sätt att det kan anses utgöra policy. 
17 Policymål är min översättning av det engelska begreppet ”policy objective”, vilket avser en aktörs eller koalitions mål 

avseende innehållet i eller betydelsen av en policy. 
18 Jenkins-Smith, Hank C. & Sabatier, Paul A., “Evaluating the Advocacy Coalition Framework”, Journal of Public Policy, 

14 (02), 175-203, 1994 
19 Policyeffekt är min översättning av det engelska begreppet ”policy impact” vilket avser de konkreta faktiska effekter 

som ett policybeslut får  
20 Jenkins-Smith & Sabatier, “Evaluating the Advocacy Coalition Framework”, 1994,  s. 182 
21 Min översättning av det engelska begreppet ”policy broker” 
22 Föreställningar är min översättning och används som samlingsnamn för ACF: s ”beliefs” 
23 Elster, Jon, Nuts and Bolts for the Social Sciences, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1989, ss. 24-25 
24 Sabatier, Theories of the Policy Process, 2007, s. 194. 
25 Weible & Sabatier, “A Guide to the Advocacy Coalition Framework”, 2006, s. 128. 
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ACF. Policypreferenser är ställningstaganden till eller formuleringar av för-

slag till policy i ett policy-subsystem och ses som tillämpningar av ”policy 

core-beliefs”. 26 

 

Koalitioner, resurser och arenor  

 

En koalition består av aktörer med liknande ”beliefs” vilka samordnar sina 

ageranden i icke-trivial grad för att påverka policyprocessen.27 Policypreferen-

ser håller ihop koalitioner, attraherar nya allierade samt skapar distans till mot-

ståndarna.28 Aktörerna förväntas utnyttja resurser strategiskt på olika arenor 

för att söka påverka policyprocessen.29  

    En arena är någon typ av forum inom vilket en aktör försöker utöva infly-

tande. Vanliga arenor är beslutsfattande organ, massmedier och rättsliga in-

stanser, men en arena kan teoretiskt sett utgöras av vad som helst om det går 

att utöva inflytande därifrån.  

Ett motiv till att ingå i en koalition är att utöka resurserna eller att få tillgång 

till en resurs som aktören inte själv förfogar över. Vanliga resurser är befo-

genhet att fatta policybeslut, opinion, information, gräsrötter, finansiella re-

surser och skickligt ledarskap.  

Om individen är rationell och har för avsikt att omsätta sina föreställningar 

i faktisk policy genom sitt agerande innebär det att koalitionens resurser och 

potentiella arenor tillsammans utgör ”opportunities”. Möjliga strategier utgör 

ett ”opportunity set” och valet av strategi för hur den ska utnyttja resurserna 

för att påverka policy som ett ”rational choice”.30   

 

  

                                                 
26 Sabatier, Paul A., “The advocacy coalition framework: revisions and relevance for Europe”, Journal of European Public 

Policy, 5 (1), 98-130, 1998, s. 109 
27 Sabatier, Paul A., “An advocacy coalition framework of policy change and the role of policy-oriented learning therein”, 

Policy Sciences, 21 (2-3), 129-168, 1988, s.139, samt Weible, Christopher M. & Sabatier, Paul A., 

“Comparing Policy Networks: Marine Protected Areas in California”, Policy Studies Journal, 33 (2), 181-

201, 2005 
28 Sabatier, Theories of the Policy Process, 2007, s. 195 
29 Weible, “An Advocacy Coalition Framework Approach to Stakeholder Analysis: Understanding the Political Context 

of  California Marine Protected Area Policy”, 2007,  ss. 100-101. 
30 Elster, Nuts and Bolts for the Social Sciences, 1989, s. 13-21 
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ACF – teoretiskt ramverk med antaganden och teorier 

 

ACF är en sammansättning av begrepp samt en idé om hur dessa hänger sam-

man. Det ger teoretisk föreställning av objekt och fenomen i ”verkliga” poli-

cyprocesser och bildar en konceptuell förståelse för processen. ACF är därför 

inte en kausal teori utan ett teoretiskt ramverk som bygger på flera antaganden 

och teorier.  

 

Forskningsläget  
 

Tidigare forskning 

 

ACF har använts i ett flertal studier i Europa.31 En studie av intresse för den 

här uppsatsen är Joseph Szarkas applicering av ACF på den europeiska vind-

kraftsektorn.32 Szarka fann att även om ACF var användbart som analytiskt 

verktyg så missar ramverket den roll som intressen spelar. Szarka argumente-

rar för att inkorporera intressen i ACF som en självständig kategori av förkla-

ringsfaktorer. 

ACF har använts på svensk nationell nivå i två studier. I den första utvär-

derar Daniel Nohrstedt ACF: s antaganden genom att studera ”swedish nuclear 

energy policy” från 1970-talet till slutet av 1980-talet och Chernobylkatastro-

fen.33 Nohrstedt finner att den kanske mest centrala aktörens agerande (Soci-

aldemokraterna) bäst förklaras utifrån en kombination av föreställningar (”the 

intention to realize environmental policy goals”) och egenintressen (”vote 

maximization”). Detta inom ramen för aktörens rationella bedömning av kärn-

kraftens risk i förhållande till dess energieffektivitet jämfört med alternativa 

energikällor. Nohrstedt argumenterar för att intressen bör tillföras ACF som 

en självständig kategori av motiv som kan förklara ageranden. 

I den andra studien applicerades ACF i policy-subsystemet svensk skogs-

politik.34 Studien fann att ”policy change” ägt rum sedan en dominerande pro-

duktionsorienterad koalition utmanats av en miljöorienterad koalition och en 

pragmatisk ”learning process”, i vilken miljöorienterade ”beliefs” etablerats 

steg för steg, ägt rum. Detta kunde inte förklaras med de etablerade ACF-

mekanismerna (”shocks” och ”brokered learning”). Man ansåg ändå att ACF 

var ett användbart analytiskt verktyg, dels då inkluderandet av aktörer utgår 

ifrån faktisk inblandning, dels för att aktörernas ”beliefs” i viss mån kunde 

förklara ”policy action and change”. Dock identifieras vissa brister med ACF. 

                                                 
31 Jenkins-Smith et al., “The Advocacy Coalition Framework: Foundations, Evolution, and Ongoing Research”, 2014 
32 Szarka, Joseph, “Bringing interests back in: using coalition theories to explain European wind power policies”, Journal 

of European Public Policy, 17 (6), 836-853, 2010 
33 Nohrstedt, Daniel, “Do Advocacy Coalitions Matter? Crisis and Change in Swedish Nuclear Energy Policy”, Journal of 

Public Administration Research and Theory, 20 (2), 309-333, 2010 
34 Hysing, Erik & Olsson, Jan, “Contextualising the Advocacy Coalition Framework: theorising change in Swedish forest 

policy”, Environmental Politics, 17 (5), 730-748, 2008 
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Synen på koalitioner, deras dynamik och upprätthållande, är för stel och ensi-

dig. Istället efterlyser forskarna ett mer flexibelt koalitionsbegrepp med fler 

koalitionsformande faktorer, till exempel ”resource interdependence” och 

”storylines”. 

 

Aktuella frågeställningar för ACF 

 

Den mest angelägna frågeställningen för ACF är att ramverkets ”belief sy-

stem” anses behöva omprövas.35 Detta är en central del av teoribygget då ”beli-

efs” antas vara drivkraften bakom aktörers ageranden. Utifrån resultaten och 

slutsatserna i framför allt Nohrstedts och Szarkas studier om ACF om att in-

tressen bör ges en självständig roll i ramverket, och utifrån behovet av att om-

pröva ACF: s ”belief system”, formuleras följande frågeställningar. 

 

Frågeställningar 
 

1. Hur har policyprocessen sett ut? 

 
2. Varför blev det som det blev? 

 
3. Är detta att förvänta utifrån ACF?  

 

Den tredje frågeställningen handlar om vad som vore att vänta av fallet uti-

från ACF. Denna förväntan specificeras i tre hypoteser.   

  

H1: Aktörer är motiverade av ”policy core beliefs” 

 

H2: Om en intressent har ”policy core beliefs” agerar denne 

för att påverka policy 

 

H3: Aktörer i koalition har liknande ”policy core beliefs” 

 

Hypotes 1 relaterar till ACF: s grundläggande antagande om att det är före-

ställningar som driver aktörer och därmed orsakar deras ageranden. Fallet 

bör därför uppvisa aktörer som är motiverade av föreställningar. Hypotes 2 

tar fasta på att en logisk följd av nämnda antagande, om det gör anspråk på 

kausalitet, är att eventuella intressenter som har ”policy core beliefs” också 

agerar för att påverka policy. Hypotes 3 relaterar till det grundläggande anta-

gandet om att det är föreställningar som utgör grunden för koalitionsbildan-

det. 

                                                 
35 Jenkins-Smith et al., “The Advocacy Coalition Framework: Foundations, Evolution, and Ongoing Research”, 2014, ss. 

204-205  
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METOD 

 

 

Metoden kan kortfattat beskrivas som en intensiv fallstudie med en kombinat-

ion av befintliga källor och semistrukturerade intervjuer. Metodavsnittet redo-

gör för detta under rubrikerna Design, Fallets strategiska styrkor, Data och 

datainsamling, Analysmetod, Analysschema – begrepp, definitioner och op-

erationaliseringar, Metodologisk diskussion. 

 

Design 
 

Uppsatsen är en intensiv fallstudie av ett ensamt fall. Detta har vissa för- och 

nackdelar. Fördelen är att begränsningen till ett enda fall skapar det utrymme 

som behövs för att inom ramen för en masteruppsats på ett djupt och rikt sätt 

kunna beskriva ett policy-subsystem och för att kunna samla in och analysera 

de data som behövs för att kunna besvara frågeställningarna. Slutligen möj-

liggör studiet av ett enda fall den processpårning som krävs för att söka be-

lägga motivförklaringar.36 

 

Strategier för val av fall 
 

Konflikten kring containerterminalen i Leksands kommun är ett fall av flera 

saker. Uppsatsen analyserar fallet som ett fall av lokala policyprocesser och 

som ett fall av kommunal expropriation för privata företag. Det här avsnittet 

behandlar fallets egenskaper ifråga om de strategiska möjligheter det erbjuder 

för att dra slutsatser utifrån resultaten. Själva beskrivningen av fallet finns i 

analysavsnittet under rubrikerna ”Policy-subsystemet” och ”Policyproces-

sen”. 

 

De strategier för val av fall som skulle kunna tjäna uppsatsens syfte är 

tunga/relevanta/betydelsefulla fall37, ”extreme/deviant cases”, ”Critical cases” 

samt ”Paradigmatic cases”38. Som ett fall av lokala policyprocesser utgör det 

ett paradigmatiskt fall. Paradigmatiska fall är fall som på ett tydligt sätt belyser 

                                                 
36 Teorell, Jan & Svensson, Torsten, Att fråga och att svara: samhällsvetenskaplig metod, Liber, 2007, ss. 250-261 
37 Ibid., s. 152 
38 Flyvbjerg, Bent, “Five Misunderstandings About Case-Study Research”, Qualitative Inquiry, 12 (2), 219-245, 2006 
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generella egenskaper för den kategori av fall som det tillhör.39 Jämfört med 

exempelvis avvikande fall är det svårt att på förhand argumentera för att ett 

visst fall verkligen är ett paradigmatiskt fall.  

 

As with the critical case, we may ask, ”How does one identify a paradigmatic 

case?” How does one determine whether a given case has metaphorical and proto-

typical value? […] We may select such cases on the basis of taken-for-granted, 

intuitive procedures but are often called upon to account for that selection. That 

account must be sensible to other members of the scholarly communities of which 

we are part.40 

 

I princip vet man inte säkert om ett fall är paradigmatiskt förrän man har kom-

mit en god bit på väg och till syvende och sist måste man argumentera för att 

så är fallet. Denna argumentation sker implicit i analysen och i diskussionen 

om vilka slutsatser man kan dra av resultatet. Det är där det visar sig. I korthet 

kan sägas att policyprocessens mekanismer framträder tydligt i fallet, både det 

utifrån ACF väntade och oväntade. Fallet är därför en bra utgångspunkt för att 

öka ACF: s förståelse för lokala policyprocesser samt för att bidra i den på-

gående diskussionen om hur ACF bör utvecklas. 

Fallet är också ett fall av kommunal expropriation till förmån för privata 

företag. De senaste 30 åren har det skett stora förändringar avseende använd-

ningen av rättsinstitutet expropriation. Från att ha varit ett verktyg primärt för 

offentliga aktörer är det idag vanligast att privatägda företag tvångsvis förvär-

var mark. 41 Rent juridiskt får expropriation endast ske om det föreligger ett 

angeläget allmänintresse, alternativ saknas 42 och det i övrigt är proportioner-

ligt43. 95-99 procent av fallen där expropriation hade varit aktuellt slutar med 

förvärv genom frivilliga överenskommelser. Faktum är att också hela 88 pro-

cent av konflikterna slutar med frivilliga överenskommelser när expropriation 

har aktualiserats.44 Det finns anledning att ställa sig frågande till frivilligheten 

i dessa överenskommelser, vilket vi återkommer till senare. Föreliggande fall 

är ett av få fall där en frivillig överenskommelse inte uppnåtts trots att expro-

priation aktualiserats. I den bemärkelsen, i relation till de 95-99 respektive 88 

procenten, är fallet extremt avvikande. Det är därför motiverat att studera fal-

let för att se vad som kan tänkas förklara avvikelsen. Därmed kan värdefullt 

ljus kastas över det kommunala användandet av rättsinstitutet expropriation. 

 

                                                 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 SOU 2007:29, Hur tillämpas expropriationslagens 

ersättningsbestämmelser? 
42 SFS 1972:719, Expropriationslagen 
43 SFS 1974:152, Regeringsformen 2 § 18 kap.  
44 SOU 2007:29, Hur tillämpas expropriationslagens 

ersättningsbestämmelser? 
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Data och datainsamling 
 

Datamaterialet har samlats in i två steg. Först har en granskning av existerande 

källor genomförts. De existerande källorna utgörs av samtliga dokument i 

kommunens diarium som kan kopplas till planärendet, texter som aktörerna 

publicerat, officiella dokument, brev, nyhetsartiklar och citerade uttalanden.  

Därefter har semi-strukturerade intervjuer genomförts med intressenter och 

aktörer för att komplettera de existerande källorna. Intervjuguiderna är utfor-

made utifrån analysschemat.  

 

Vissa svårigheter har funnits. För det första är frågan om utökningen av ter-

minalen mycket känslig för alla inblandade, med undantag för Centrum för 

rättvisa (CFR), som ändå varit försiktiga med hänsyn till sina klienter. Alla 

har varit oroliga för att forskningen ska komma att användas på ett ofördelakt-

igt sätt i en fortsatt process. Dessa hinder har jag försökt överkomma genom 

att på ett lugnt, tydligt och vänligt sätt sköta kontakterna med de tillfrågade 

samt genom att informera om och hålla mig till de etiska riktlinjerna.45 Re-

spondenterna har informerats om att de får ta del av ett referat i efterhand och 

bekräfta att jag har uppfattat dem korrekt eller påpeka felaktigheter. Jag upp-

levde att det ökade respondenternas förtroende. I stor utsträckning har detta 

lyckats då de flesta relevanta aktörer och intressenter har ställt upp på intervju.  

 

De som intervjuats är Göran Wigert (Kommundirektör, Leksands kommun), 

Åke Arnesson (Tidigare representant för Samhällsbyggnadsutskottet, Lek-

sands kommun), Ulf Bergkvist (ägare till och ordförande i Bergkvist-Insjön 

AB), Håkan Solarfs (Varuförsörjningschef, Clas Ohlson), Clarence Craaford 

(VD, Centrum för rättvisa, samt juridiskt ombud för fastighetsägarna), Hans 

Hellström (Ordförande, Åhls hembygdsförening) samt ett antal fastighetsä-

gare vars fastigheter berörs av detaljplanen. Bland dessa anser jag att de för 

undersökningen viktigaste personerna finns med. Jag har övervägt men valt 

att inte intervjua representanter för dåvarande Banverket och Vänerexpressen. 

Granskningen av existerande källor gav vid handen att deras relation till poli-

cyfrågan inte var relevant för ACF: Banverket som ansvarig myndighet för 

spåranläggningar i Sverige; Vänerexpressen som Bergkvists speditör. Det är 

rimligt att anta att exkluderandet av dessa inte påverkar resultatet nämnvärt. 

 

När det gäller de källkritiska kriterierna är det framför allt tendens som är ett 

problem. Många uppgifter kommer direkt eller indirekt ifrån en aktör eller en 

intressent. Detta försöker jag hantera genom att värdera rimligheten i utsa-

gorna, se om stöd finns i andra källor samt genom att diskutera alternativa 

förklaringar.  

                                                 
45 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, uppl. 2, Studentlitteratur, 2009, ss. 77-93. 
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Analysmetod 
 

Analysen av datamaterialet har haft två övergripande uppgifter, att beskriva 

policyprocessen och förklara aktörernas agerande. I det här avsnittet beskrivs 

hur uppsatsen ämnar lösa dessa uppgifter.  

 

Den första uppgiften är att beskriva policyprocessen. Detta sker huvudsakli-

gen genom att datamaterialet kategoriseras i analysschemats komponenter, 

vilka i princip är operationaliseringar av ACF: s begrepp. Om något identifie-

ras som inte ryms inom ACF: s begrepp ägnar jag särskild uppmärksamhet åt. 

Den andra uppgiften är att förklara aktörernas ageranden: ”To explain an 

event is to give an account of why it happened”.46 Uppsatsen prövar motiv-

förklaringar och tänkbara alternativa förklaringar till aktörernas ageranden 

genom att undersöka om det föreligger ett orsakssamband mellan intention 

och handlande: har aktören en föreställning som denne avsett förverkliga ge-

nom agerandet? 

    Utmaningen har legat i att belägga, eller snarare göra sannolikt, att aktö-

rens föreställning och avsikt (motivet) förklarar agerandet. För att belägga 

motiven används motivindikatorer.47 De viktigaste indikatorerna är moti-

veringar från aktören själv till varför denne agerat på ett visst sätt. Om expli-

cita motiveringar saknas till en viss handling, eller för att komplettera dessa 

vid en rimlighetsbedömning, söks allmänna motivutsagor48. Slutligen an-

vänds motivteorem49.  

    Motivförklaringar är underkastade orsakskriterierna kontrafaktisk skill-

nad, tidsordning och isolering. Kontrafaktisk skillnad innebär att uppsatsen 

måste göra sannolikt att om motivet inte hade förelegat så hade handlingen 

inte blivit utförd. Tidsordning handlar om att belägga att motivet fanns där 

när handlingen utfördes. Här blir relationen mellan existerande källor och de 

intervjuades utsagor viktig: ”Problemet med att det funnits motiv som man i 

efterhand vill dölja kan vi lättare försöka komma åt genom att vara nog-

granna i sökningen och värderingen av materialet”.50 Isolering sker genom 

att undersöka om det finns andra motiv som skulle kunna förklara hand-

lingen, eller rent av helt andra typer av förklaringar, och noggrant väga alla 

tänkbara förklaringar.  

 

                                                 
46 Elster, Nuts and Bolts for the Social Sciences, 1989 
47 Teorell & Svensson, Att Fråga Och Att Svara, ss. 250-251 
48 Hur aktören motiverar andra liknande handlingar. 

49 Teorell & Svensson, Att Fråga Och Att Svara, ss. 253-254: Dvs. att en viss typ av aktör generellt sett har vissa motiv 

för vissa handlingar, eg. att politiska partier i valkampanjer agerar för att få maximalt antal röster, eller att företag agerar 

för att göra ekonomisk vinst. 

50 Ibid., s. 256 
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Fallet har en omständighet som används i ett tankeexperiment för att belägga 

orsakskriterierna kontrafaktisk skillnad och isolering. Det finns nämligen flera 

policyförslag, varav de flesta härrör ifrån kommunens lokaliseringsutredning. 

Då policyförslagen uppvisar olika egenskaper som kan kopplas till både mo-

tivförklaringar och alternativa förklaringar, och aktörer och intressenter har 

tagit ställning till de olika förslagen, används detta för att belägga kontrafak-

tisk skillnad och isolering. 

 

Att isolera motivförklaringar handlar i princip om att utesluta andra tänkbara 

motiv. Gemensamma bakomliggande variabler skulle nämligen behöva sökas 

på psykologisk nivå eller fysiologiskt i hjärnan. 

 

Av rent metodologiska och praktiska skäl tror vi att det i regel är svårt att försvara 

sig mot sådana gemensamma bakomliggande faktorer. […] Intressantare är i så fall 

den andra alternativhypotesen. En aktör kan i många fall ha mer än ett motiv som 

alla skulle kunna vara skälet till handlingen; dvs. det finns en samtida variation 

mellan flera motiv som alla skulle kunna vara den egentliga förklaringen till hand-

lingen.51 

 

Uppsatsen söker därför isolera motivförklaringarna genom att diskutera flera 

tänkbara motiv samt genom att söka andra typer av alternativa förklaringar.  

 

I och med att motivförklaringen söks inom ramen för ACF är den en orsaks-

mekanism som befinner sig på individnivå i teoribildningen. På individnivå 

(mikronivå) söks motiv, vilket relaterar till begreppet föreställning (makro-

nivå). Motivet förklarar individers ageranden (mikronivå) vilket utgör ”policy 

action” (makronivå). ”Policy action” leder till att koalitioner bildas och påver-

kan utövas i en policyprocess vilket i slutändan skapar policys (makro).52 

 

  

                                                 
51 Ibid., s. 257 
52 Ibid., ss. 259-260 
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Analysschema – begrepp, definitioner, operational-

iseringar 
 

I det här avsnittet presenteras det analysschema som vägleder analysen samt 

de begrepp, definitioner och operationaliseringar som det innehåller. 

 

Analysschema 

 

Beskrivningen av fallet sker genom att: 1. definiera fallets policy-subsystem, 

2. identifiera aktörer 3. identifiera intressenter, 4. utröna deras ”beliefs”, 5. 

kartlägga koalitioner, 6. kartlägga strategier, 7. uppskatta resurser, 8. kart-

lägga arenor.  

 

Policy-subsystem 

 

Ett policy-subsystem består av en policyfråga, ett geografiskt område och ett 

antal aktörer.53 Att avgränsa ett policy-subsystem är emellertid inte oproble-

matiskt. Systemet är oftast en del av ett större policy-subsystem och aktörer 

är inte sällan engagerade i överlappande policy-subsystem. Därför har policy-

subsystemet avgränsats med en fot i teorin och den andra i empirin, det vill 

säga efter att granskningen av existerande källor påbörjats. 

 

Aktör 

 

Syftet med att ha en definition för aktör och en annan för intressent är att kunna 

identifiera personer eller organisationer som har sökt påverka, men också de 

som inte har sökt påverka, trots att de utifrån ACF förväntas göra det.  

 

Uppsatsens definition av aktör är:  

 

Aktör är den som söker påverka utfallet av policyprocessen. 

 

I analysen kommer aktörer som är juridiska personer att representeras av fy-

siska personer. I vilken mån en juridisk person kan representeras av en fysisk 

person är en metodologisk och empirisk fråga. Generellt kan sägas att ju mer 

komplex beslutsordningen är hos en aktör desto svårare. Vidare är det inte alls 

självklart att en aktör är en aktör. Kommunen är ett bra exempel på detta. För 

att kunna göra undersökningen måste emellertid en pragmatisk ställning intas 

och teorin är vägledande i det. I de befintliga källorna förekommer ofta flera 

personer som kopplas till en och samma juridiska person. Inför intervjuerna 

                                                 
53 Weible & Sabatier, “A Guide to the Advocacy Coalition Framework”, 2006 
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har jag då av tidsmässiga skäl varit tvungen att välja en person att söka inter-

vjua. Respondenturvalet har varit inriktat på att hitta den person som bäst kan 

representera aktören i fråga om närhet till beslut, inblick och formell repre-

sentativitet. Detta diskuteras för varje respondent i analysavsnittet. 

 

Intressent 

 

Uppsatsens definition av intressent har till uppgift att peka ut personer och 

organisationer som inte har agerat men ändå bör ingå i analysen. Syftet är att 

kunna identifiera potentiella aktörer för att analysera huruvida de borde ha 

agerat enligt ACF (Hypotes 2). För detta ändamål görs en intressentanalys54 

med policyprocessens möjliga utfall som fokal punkt. Definitionen lyder: 

 

Intressent är den som direkt påverkas av policyprocessens möjliga utfall. 

 

Detta är en avsiktligt snäv definition som tjänar syftet att kunna besvara hy-

potes 2. Den fokala punkten avser policyförslag som har formulerats i policy-

processen. Inte alla tänkbara förslag. Med ”direkt påverkas” avses en påver-

kan som inverkar redan på kort eller medellång sikt och är betydande för den 

person eller organisation som berörs.  

 

Föreställningar 

 

Analysen ska utröna aktörernas ”deep core beliefs”, ”policy core beliefs”, ”se-

condary beliefs” och policypreferenser (se teoriavsnittet för definitioner). För 

den språkliga framställningens skull används ordet föreställningar som ett 

samlingsnamn för ”beliefs”.  

Intervjuerna är viktiga komplement till de befintliga källorna när det gäller 

att utröna föreställningar. Utifrån en första analys av de existerande källorna 

utformades ”belief questions” 55 vars syfte är att ge information om responden-

tens föreställningar. Det är exempelvis frågor om vad problemets orsak är, 

problemets allvarlighet, hur respondenten vill prioritera bland policy-relate-

rade värden och varför. 

  

                                                 
54 Friedman, Andrew L. & Miles, Samantha, Stakeholders : theory and practice, Oxford: Oxford University Press, 2006 
55 Weible & Sabatier, “A Guide to the Advocacy Coalition Framework”,  s. 127 
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Koalition 

 

En koalition existerar när samverkan av en inte obetydlig grad sker i policy-

subsystemet mellan aktörer med liknande ”policy core beliefs”. 56 Dessa kri-

terier medger att personer eller organisationer kan samverka i begränsad om-

fattning av skäl som inte omfattas av ACF, exempelvis för att de är tvungna 

till det. En kommun har många åtaganden som de är skyldiga att utföra. Sam-

rådsförfaranden i planärenden är ett sådant åtagande. 

 

Resurser 

 

Kartläggningen av resurser görs för respektive aktör i analysen. Resurser som 

kan vara aktuella är: tillgång till juridisk befogenhet att fatta policybeslut; 

opinion; information; gräsrötter; finansiella resurser; skickligt ledarskap. 

  

Arenor 

 

En arena är ett forum inom vilket aktörer söker påverka utfallet av policy-

processen.57 Vanliga arenor är beslutsfattande organ, massmedier och rättsliga 

instanser.  

 

Metodologisk diskussion 
 

Ett konkret metodologiskt problem kommer sig utav ett etiskt och taktiskt be-

slut. Det har varit svårt att få alla fastighetsägare att ställa upp på intervju på 

grund av att policyfrågan är så känslig. Det finns en rädsla för att forsknings-

resultaten ska användas emot dem i en fortsatt process. Näringslivet, och då 

särskilt Clas Ohlson, står högt i kurs i bygden och man är därför också rädda 

för att bli utstötta och stigmatiserade om man anses förstöra för dem. Samti-

digt var möjligheten att samla in data från fastighetsägarna viktig för under-

sökningen. Ställd inför risken att inga fastighetsägare skulle medverka togs ett 

taktiskt beslut om att erbjuda möjligheten till anonymt deltagande för fastig-

hetsägarna för att få så många som möjligt att ställa upp.  

Att intervjua respondenter under anonymitet är emellertid problematiskt 

både metodologiskt och etiskt. Anonymitet står i vägen för källredovisning. 

En mellanväg där författaren skalar bort detaljer som kan avslöja anonyma 

källor och samtidigt skriver ut viktiga eller representativa utsagor för att be-

lysa den anonyma respondenters egenskaper innebär samtidigt att anonymite-

                                                 
56 Weible, Christopher M., “Beliefs and Perceived Influence in a Natural Resource Conflict: An Advocacy Coalition 

Approach to Policy Networks”, Political Research Quarterly, 58 (3), 461-475, 2005 
57 Weible, “An Advocacy Coalition Framework Approach to Stakeholder Analysis: Understanding the Political Context 

of California Marine Protected Area Policy”, ss. 100-101 
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ten äventyras. Med stöd i Vetenskapsrådets dokument för vägledning vid han-

tering av integritetskänsligt forskningsmaterial58 beslutade jag därför att ano-

nymisera datamaterialet som härrör från fastighetsägarna. Jag kommer därför 

inte att specificera vilka av fastighetsägarna jag har intervjuat eller hur många 

av dem jag har intervjuat. Jag citerar inte ordagrant utan återger innebörden i 

utsagor med mina egna ord. Vidare har jag avrått respondenter ifrån att avslöja 

huruvida de själva har medverkat eller inte, för att göra det så svårt som möj-

ligt att i efterhand ta reda på om någon annan har medverkat eller inte, och 

vem som har sagt vad.   

Vad gäller nämnda problematik så ska det poängteras att det finns gott om 

öppna befintliga källor i vilka fastighetsägare yttrar sig, delar med sig av åsik-

ter och uppfattningar. Det rör sig om brev, yttranden och uttalanden i mass-

medier. Dessa källor ingår förstås också i analysen. 

 

 

                                                 
58 Vetenskapsrådet, Hantering av integritetskänsligt  

forskningsmaterial, 2007 
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ANALYS 

I det här avsnittet presenteras analysen. Avsnittet inleds med en beskrivning 

av policy-subsystemet och policyprocessen. Därefter följer en beskrivning av 

aktörer och intressenter, deras förställningar och ageranden samt förklaringar 

till varför de agerat (eller inte agerat) som de gjort. Slutligen beskrivs koalit-

ionerna samt deras resurser och strategier. Läsaren är behjälpt av de illustrat-

ioner och tabeller som finns i Appendix. 

 

Policy-subsystemet Containerterminalen i Insjön 
 

Policyfrågan handlar om huruvida den befintliga containerterminalen i Insjön 

ska utökas och i så fall hur, eller om det ska byggas en ny terminal på annan 

plats i Insjön. Geografiskt område utgörs av Leksands kommun. Aktörer är de 

som pekas ut i analysen.59  

 

Policyprocessen 
 

I början av 2000-talet byggde sågverket Bergkvist-Insjön AB en containerter-

minal i Insjön för att transportera produkter på järnväg. Terminalen kom att 

användas av fler företag i området. Vagnarna lämnade Insjön med sågproduk-

ter och husdelar från Tomoku Hus på väg till Asien och kom tillbaka med 

varor från Asien på väg till Clas Ohlsons centrallager ett par kilometer ifrån 

terminalen.60 I syfte att kunna hantera framför allt Clas Ohlsons ökande voly-

mer aktualiserade Bergkvist frågan om utökning i mitten av 2000-talet.61 2006 

genomfördes en lokaliseringsutredning av kommunen för att jämföra alterna-

tiv: utökning av befintlig terminal gentemot olika lokaliseringar av en ny ter-

minal på annan plats i Insjön. Det uttalade syftet med utökningen var att bistå 

näringslivsutvecklingen i kommunen med adekvat logistik: ”En utökning av 

containerterminalen förstärker industri- och handelsverksamheten i bl.a. Lek-

                                                 
59 Weible, Sabatier & Flowers, “Advocacy Coalition Framework” 
60 Bergkvist-Insjön AB, ”Företagets historia”, <http://www.bergkvist-insjon.se/829.php>, hämtad 10/10-2015 
61 Bergkvist, Ulf, Intervju 12/10-2015 
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sands kommun, vilket är av stor betydelse för näringslivsutvecklingen i kom-

munen. Planen har därför bedömts ha stor samhällsnytta”.62 Det skulle också 

ge stora miljövinster, menade kommunen.63  

    Lokaliseringsutredningen utredde nödvändiga åtgärder och genomförande-

kostnader samt antalet fastigheter som skulle komma att påverkas för varje 

alternativ. I utredningens styrgrupp ingick Bo Petterson (C), Christer Swedhs 

(C) och Aarno Magnusson (C), samtliga kommunpolitiker. Kommundirektör 

Göran Wigert och dåvarande näringslivschef Mats Möller ska också ha delta-

git i styrgruppen.64 Lokaliseringsutredningen genomfördes mellan hösten 

2006 och våren 2007 av kommunens stadsarkitekt Göran Borgstrand. Borgs-

trand tog sedermera också fram detaljplanen på uppdrag och bekostnad av 

Bergkvist. Planen beviljades av dåvarande Byggnads- och trafiknämnden med 

stöd av Borgstrands utredning i maj 2007. Efter att innehavarna av de fastig-

heter som omfattades av planen protesterat hos kommunen lades ärendet på 

is.  

I början av 2009 återupptogs planerna och samrådsförfarande inleddes.65 

Då Borgstrand hade genomfört lokaliseringsutredningen som anställd i kom-

munen och sedan tagit fram detaljplanen på uppdrag av Bergkvist beslutade 

kommunen att lokaliseringsutredningen skulle göras om ”för att undvika ris-

ken för en eventuell jävsituation”.66 Under 2010 gjordes lokaliseringsutred-

ningen om av den tillförordnade stadsarkitekten Jan Erik Engström. Engström 

utgick emellertid ifrån samma lokaliseringsalternativ som Borgstrand tagit 

fram, och det ingick heller inte i uppdraget att undersöka nya alternativ. Eng-

ström fann att ”Utbyggnad av befintlig terminal” samt ”Stickspår mot Clas 

Ohlsons lager” var de mest lämpliga alternativen och förordade det först-

nämnda eftersom att det var billigast. Stickspår till Clas Ohlson föreföll vara 

det alternativ som påverkade omgivningen minst men var samtidigt det dyr-

aste.67  

Under 2010 slöts ett genomförandeavtal mellan Bergkvist-bolaget Insjö-

hamn 1884 AB, Leksands kommun och Trafikverket. Avtalet, som reglerade 

parternas åtaganden, skulle träda i kraft när detaljplanen vann laga kraft.68 En-

ligt avtalet skulle Trafikverket inneha och arrendera ut spåranläggningarna till 

bolaget Insjöhamn 1884 AB samt medfinansiera utbyggnaden. Kommunen 

skulle förvärva 9 % av aktierna och en styrelsepost i bolaget. Enligt avtalet 

skulle Bergkvist bekosta och ta fram detaljplanen samt lösa in den mark som 

                                                 
62 Leksands kommun, Detaljplan Utökning Av Containerterminal Mm 

Bergkvistsågen Insjön, Utställningshandling, april 2011, s. 9 
63 Leksands kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Planprogram  

Utökning Av Containerterminal Insjön, 26/11-2007 
64 Leksands kommun, Sammanträdesprotokoll, Plankommitén, 26/3-2007, s. 13 
65 Göran Borgstrand & Borgstrand Arkitektkontor Hb, Samrådshandling  

Detaljplan Utökning Av Containerterminal Mm, 2009 
66 Leksands kommun, Sammanträdesprotokoll, Kommunstyrelsen, 15/11-2010, s. 25 
67 Ibid. 
68 Leksands kommun, Sammanträdesprotokoll, Kommunstyrelsens Allmänna Utskott, 26/10-2010, s. 18 
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togs i anspråk.69 Den nya detaljplanen omfattade till skillnad från den gamla 

inte den mark varpå fastighetsägarnas hus stod. De skulle således kunna bo 

kvar, dock med en 4-6 meter hög bullervall och staplar av containrar upp till 

en höjd av 8 meter i den riktning där utsikten består av jordbruksmark och 

sjön Insjön. Ett alternativ var en lägre skyddsvall kompletterad med en trans-

parent plexiskärm i närheten av husen. På så sätt skulle delar av den ursprung-

liga utsikten vara kvar.70 

En privatperson som fått juridisk hjälp av Centrum för Rättvisa  (CFR) i ett 

liknande ärende tidigare hade läst om konflikten i Insjön och tipsade en av 

fastighetsägarna om CFR. Denne kontaktade då CFR och Clarence Crafoord 

och Gunnar Strömmer besökte fastighetsägarna för att diskutera ärendet.71 

CFR framförde sedermera de villkor under vilka Fastighetsägarna72 kunde 

överväga att sälja sina fastigheter frivilligt: nyckelfärdigt hus, likvärdig tomt 

och ekonomisk kompensation. 73 Bergkvist kunde välja mellan att montera ned 

husen och uppföra dem på annan plats, bygga nya enligt de gamla ritningarna 

eller bygga nya som minst motsvarade de gamla i fråga om yta och standard. 

Likvärdig tomt innebar sjöutsikt och minst samma areal, i Insjön. Den ekono-

miska kompensationen preciserades inte närmare än som ”skälig ekonomisk 

ersättning för den skada det innebär för dem att ge upp sin äganderätt till fas-

tigheter som de har ägt i generationer samt att behöva flytta från hus och hem 

[…] i synnerhet som flera av familjerna är pensionärer”. Man ville bli behand-

lade ”med full respekt” och erbjudas alternativ att välja mellan som innebar 

att de ”går helt och hållet skadelösa ur den här processen”. I brevväxlingen 

mellan Bergkvist och CFR framkommer att Bergkvist redan i augusti 2007 

lämnat bud om 500 000 kr över marknadsvärdet för respektive fastighet. Berg-

kvist framhöll nu som svar att detta bud fortfarande stod kvar, trots att Fastig-

hetsägarna fördröjt utökningen: ”I sak faller därför skälet till ersättning utöver 

marknadsvärdet men vi väljer ändock att stå kvar vid tidigare lämnat erbju-

dande […]”.74  

För att försöka nå en frivillig uppgörelse bordlade kommunen återigen 

ärendet i juli 2011 och uppdrog åt Åke Arnesson och Annelie Stenberg att 

facilitera samtal mellan berörda parter för att få till stånd en frivillig överens-

kommelse.75 Arnesson var då ersättare i utskottet för samhällsbyggnad och 

Stenberg dess ordförande. I brev till Arnesson och utskottet för samhällsbygg-

                                                 
69 Leksands kommun, Sammanträdesprotokoll, Kommunstyrelsen, 15/11-2010, s. 25 
70 Leksands kommun, Detaljplan Utökning Av Containerterminal Mm 

Bergkvistsågen Insjön, Utställningshandling, april 2011, s. 9 
71 Crafoord, Clarence, Intervju  11/4-2013 
72 Från och med nu benämns de fastighetsägare som samarbetat med CFR som Fastighetsägarna, dvs. med F i versal. 
73 Centrum för Rättvisa, Brev till Axel Bergkvist Ab, 6/5-2010 
74 Bergkvist-Insjön AB, Brev till Centrum för Rättvisa Att: Gunnar Strömmer, 14/6-2010 
75 Leksands kommun, Sammanträdesprotokoll, Utskottet för Samhällsbyggnad, 1/7-2011 



 26 

nad skrev CFR att de ”företräder de fastighetsägare som hotas av tvångsinlö-

sen vid en eventuell utvidgning av containerterminalen i Insjön” 76 och att Fas-

tighetsägarna var beredda att medverka under förutsättning att de fick ett un-

derlag före mötet där något nytt framkom eftersom man ansåg att Bergkvist 

redan avvisat77 deras villkor.78 De meddelade också att de noterat att kommu-

nen inte hade för avsikt att själva kompensera fastighetsägarna ekonomiskt.79  

Exakt vad som skedde därefter är oklart men Arnesson hävdar att Bergkvist 

lämnade ett nytt och bättre bud och att detta avvisades.80 Klart är att en över-

enskommelse inte kom till stånd. Den 19 september 2011 antog kommunfull-

mäktige enhälligt detaljplanen.81 I september 2011 upprättade Fastighetsä-

garna fullmakter åt CFR82 och i oktober överklagade CFR kommunfullmäkti-

ges beslut att anta detalj- och fastighetsplan för deras räkning.83  

    Länsstyrelsen meddelade beslut i mitten av 2012 och fann att kommunen 

”handlagt ärendet i strid med de bestämmelser som gäller för handläggning av 

planärenden enligt plan- och bygglagen” genom att ”anlita någon som även 

representerar exploatören”.84 Det vill säga Borgstrand. Detta innebar att pla-

nen som sådan och frågan om ett eventuellt angeläget allmänintresse aldrig 

prövades. 
I september överklagade kommunen Länsstyrelsens beslut till Mark- och 

miljödomstolen85 med hjälp av en advokatbyrå.86 Mark- och miljödomstolen 

gjorde samma bedömning som Länsstyrelsen och meddelade avslag drygt en 

månad senare.87 Stenberg, dåvarande ordföranden i utskottet för samhälls-

byggnad, kommenterade att det kunde bli aktuellt att ”börja om från början 

igen med planarbetet”.88 Kommunen överklagade sedan också Mark- och 

miljödomstolens beslut till högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen, 

som i slutet av 2012 meddelade att prövningstillstånd inte beviljades. Där-

med var policyprocessen avgjord, åtminstone för den här gången. 

                                                 
76 Centrum för Rättvisa, Brev till Leksands kommun, Utskottet för Samhällsbyggnad Att: Anne-Lie Stenberg och Åke 

Arnesson, 6/7-2011 
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78 Centrum för Rättvisa, Brev till Axel Bergkvist Ab, 6/5-2010 
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80 Arnesson, Åke, Intervju, 27/3-2013 
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 Aktörer - föreställningar och ageranden 
 

I det här avsnittet presenteras alla personer och organisationer som har identi-

fierats som aktörer och intressenter med ett avsnitt för var och en. Avsnitten 

börjar med en kort motivering för kategoriseringen som aktör eller intressent. 

Därefter avhandlas dennes föreställningar och agerande, vilket analyseras i 

förhållande till tänkbara förklaringar. En motivförklaring utifrån föreställ-

ningar prövas för alla. Den ställs sedan emot tänkbara alternativa förklaringar 

för respektive aktör.  

 

Centrum för rättvisa 
 

CFR har sökt påverka utfallet i policyprocessen genom att driva rättsliga pro-

cesser för att få ett nytt policybeslut av högre rättslig instans. CFR är därför 

en aktör. 

    Med CFR avses den juridiska personen Centrum för Rättvisa, som är en 

insamlingsstiftelse. CFR representeras primärt av Clarence Crafoord, som är 

VD och styrelseledamot.89 Därav är Crafoord central i organisationen i såväl 

strategiska som operativa frågor. Crafoord har dessutom arbetat med förelig-

gande fall för CFR: s räkning. 

 

Föreställningar 

 

På sin webbsida beskriver CFR grunden för deras verksamhet.  

 
Centrum för rättvisa utgår från en tydlig föreställning: Respekten för individu-
ella fri- och rättigheter är kärnan i en demokratisk rättsstat och ett anständigt 
samhälle. Vi står upp för individen genom att driva viktiga principfall i domstol 
och att delta i debatten. […] Det gäller fall som ofta inte blir prövade därför att 
den drabbade saknar kunskap om sina rättigheter eller de ekonomiska resurser 
som krävs för att hävda dem.90 

 

De anser att individuella fri- och rättigheter är kärnan i en demokratisk rättstat 

och nödvändiga för ”ett anständigt samhälle”. Detta är två ”deep core beliefs” 

eftersom de rör sig på en normativ nivå kring vad som gör ett samhälle gott 

och vad som är rättvist. Applicerade i det specifika policy-subsystemet utgör 

föreställningarna ”policy core beliefs”. För CFR blir det då en fråga om ägan-

derätt och rättssäkerhet.91  

                                                 
89 Centrum för Rättvisa, ”Om oss”, <http://centrumforrattvisa.se/om-oss/>, hämtad 14/11-2012 
90 Ibid. 
91 Centrum för Rättvisa, ”Äganderätt, pågående fall”, <http://centrumforrattvisa.se/vara-fall/aganderatt/>, hämtad 14/11-

2012 
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CFR anser att äganderätten skyddar Fastighetsägarna mot tvångsinlösen ef-

tersom att CFR inte betraktar en ”kommersiell containerterminal” som ett ”an-

geläget allmänt intressen”.92 CFR anser därför att utökning av terminalen med 

tvångsinlösen kränker äganderätten utan laglig rätt. I kombination med att pri-

vata intressen varit drivande i planprocessen som dessutom inrymmer jäv gör 

det att CFR anser att grundläggande rättssäkerhet har saknats i kommunens 

handläggning av planärendet: ”Det står i lagen att man får göra en tvångsinlö-

sen om det finns ett angeläget allmänt intresse. Jag är tveksam till att det före-

ligger i Insjön. […] om det nu skulle göra det ska man också undersöka om 

det finns andra alternativ att bygga en terminal. Och det finns det i Insjön en-

ligt vår mening. Bland annat kan man bygga terminalen på en helt annan plats 

än vid syskonens hus”.93 Det som kommer till uttryck här är två ”secondary 

beliefs” då de rör sig på en juridisk materiell och teknisk nivå. Den första är 

att Fastighetsägarnas enskilda intressen väger tyngre än det eventuellt all-

männa intresse som utökningen av terminalen ämnade tillgodose. Den andra 

är att CFR anser att det finns alternativ till en utökning av terminalen. Alter-

nativen är de andra lösningar som utretts, till exempel nybyggnation vid Clas 

Ohlsons centrallager.94 

Sammanfattningsvis kan sägas att CFR: s policypreferens är att ingen ut-

ökning ska ske genom inskränkning av äganderätten. 

 

Agerande 

 

CFR har agerat juridiskt ombud för Fastighetsägarna och drivit rättsprocesser 

för att få kommunens policybeslut upphävt av högre rättslig instans. Enligt 

egen utsago har CFR lagt ned ”100-tals timmar på det här fallet”.95 Varför?  

 

Motivförklaring utifrån föreställningar 

 

Ett urval av Crafoords egna motiveringar till varför de har ägnat sig åt det här: 

”Drivkraften är vad vi tycker, och vi tycker att det är viktigt att människor 

behandlas lika, och att människors rätt till domstolsprövning inte bara ska vara 

teoretisk” samt att ”Engagemanget i äganderätt är ett av våra kärnområden. 

[…] Särskilt viktigt där människors hem står på spel, där de står under hot att 

tvingas avstå sitt hem för att ett privat och kommersiellt intresse vill åt mar-

ken”.  

Det finns inget som tyder på att CFR skulle vara emot utökningen av något 

annat skäl än de med vilka de motiverar sitt agerande, det vill säga ett försvar 

                                                 
92 Centrum för Rättvisa, ”Familjen Nohrén m.fl. mot Leksands kommun”, 
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93 Per Malmberg, ”De kan tvingas lämna sina hem”, Dalarnas tidningar, 6/7-2009 
94 Leksands kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Planprogram Utökning Av Containerterminal Insjön, 26/11-2007 
95 Crafoord, Intervju 
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av äganderätt och rättssäkerhet. I ACF-termer: CRF har agerat för att försöka 

omsätta sina föreställningar om äganderätt i faktisk policy genom att motverka 

den policy som skulle kränka äganderätten. Som belägg för det kontrafaktiska 

så kan det konstateras att de inte har agerat för att motverka realiseringen av 

något av de andra lokaliseringsalternativen. Det som skiljer dessa alternativ 

ifrån utökning av befintlig terminal är att de inte kränker Fastighetsägarnas 

äganderätt. Detta visar uttalanden som ”Jag har inget emot sågar eller contain-

rar, det som är viktigt för oss är att människors fri- och rättigheter respekteras 

i samhället”, och ”Vi förstår att folk måste flytta på sig i vissa fall, det förstår 

vi också. Men det ska då vara angelägna allmänna intressen” samt ”Om du 

frågar om min uppfattning, det är klart att de har velat säkra näringslivsintres-

sen i kommunen, inget fel i det, klart kommunen vill ha företag. Och det kan 

man ha utan att för den sakens skull kränka människors fri- och rättigheter”.96 

Det är därför en rimlig slutsats att CFR:s agerande kan förklaras med en in-

tention att omsätta sina föreställningar i faktisk policy, det vill säga att policy-

beslutet i policy-subsystemet inte skulle kränka Fastighetsägarnas äganderätt. 

 

Alternativa förklaringar 

 

En tänkbar alternativ förklaring är ekonomisk vinning för CFR eller personli-

gen för Clarence Crafoord och Gunnar Strömmer. Men det är en långsökt för-

klaring. CFR är en insamlingsstiftelse som står under granskning av Svensk 

Insamlingskontroll som innehavare av 90-konto och urvalet av fallen ska vara 

skiljt ifrån insamlingsverksamheten.97 Och även om det vore möjligt att få 

CFR att ta sig an ett fall mot att klienten då ger ett i förhållande till arbetsin-

satsen rimligt stort bidrag så är det inget som tyder på att Fastighetsägarna har 

eller hade ekonomiska förutsättningar för detta, eller att det har gått till på det 

viset. Sannolikt skulle Crafoord och Strömmer ha arbetat på en vanlig byrå 

istället för att driva rättsprocesser för CFR om de sökt maximal ekonomisk 

avkastning för nedlagt arbete. Sammantaget framstår den alternativa förkla-

ringen som mycket svag i jämförelse med motivförklaringen. 

 

Fastighetsägarna 
 

Avsnittet om Fastighetsägarna skiljer sig ifrån övriga avsnitt med anledning 

av anonymiseringen. Datamaterialet består av olika befintliga källor samt in-

tervjuer med fastighetsägare som berörs av detaljplanen. Dessa är intressen-

ter då de blir direkt påverkade av utfallet i policyprocessen. En del av dessa, 

men inte alla, är aktörer då de sökt påverka utfallet i policyprocessen.  

 

                                                 
96 Ibid. 
97 Centrum för Rättvisa, ”Om Oss” 
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Att kategorisera fastighetsägarna som en aktör är problematiskt. De har inte 

någon egentlig organisation, de är enskilda fysiska personer. Det som avses 

med Fastighetsägarna är de fastighetsägare som gett fullmakt åt CFR att fö-

reträda dem. För enkelhetens skull betraktas dessa fastighetsägare som en ak-

tör då dessa i allt väsentligt agerat snarlikt och haft liknande grund för sitt 

agerande. 

 

Föreställningar 

 

X anser att utökningen skulle försämra deras livskvalité, antingen genom att 

tvinga dem att flytta eller genom att bygga in deras hus bakom jordvallar och 

plexiglas så att utsikten försvinner. X tycker att det är dåligt att Insjöns strand 

görs mindre åtkomlig för rekreation och anser att det finns bättre placeringar, 

särskilt eftersom att Clas Ohlson kommer att nyttja terminalen och deras trans-

porter måste gå från terminalen till deras centrallager. X menar att Bergkvist 

borde använda sin egen outnyttjade mark vid den befintliga terminalen. Det är 

primärt på grund av att utökningen drabbar X så hårt personligen som X vän-

der sig emot planen, även om det finns också ett visst mått av försvar av natu-

ren och närmiljön. X har policypreferens för stickspår till Clas Ohlson.  

Z vänder sig framför allt emot utökningen för att den drabbar Z så hårt 

personligen. Z är också i någon mån bekymrad över att naturen och miljön 

försämras. Z vill istället att terminalen ska byggas på en annan plats, där den 

kan utökas ytterligare, exempelvis vid Clas Ohlson. Z säger att Z förstår att 

företag behöver expandera men anser att ingreppet är oproportionerligt. Z vill 

helst ha kvar fastigheten. Z skulle kunna tänka sig att acceptera ett erbjudande 

inom ramen för vad Z anser acceptabelt. För Z har processen varit mycket 

jobbig och den har tagit hårt. Z har policypreferens för stickspår till Clas Ohl-

son. 

Y vill inte avyttra fastigheten för utökningen och det beror på att Y helt 

enkelt vill ha kvar fastigheten. Y vill inte sälja och för Y är det inte mer kom-

plicerat än så. Men Y önskar också att Ålbyn och närmiljön där med utsikten 

mot sjön blir kvar. Y har policypreferens för stickspår till Clas Ohlson. 

Q anser att alternativa lokaliseringar av terminalen är bäst. Q är framför allt 

kritisk av personliga skäl men vänder sig också emot utökningen för att den 

försämrar miljön i Ålbyn.  

 
Det finns en gemensam nämnare för alla fastighetsägare: de är emot utökning 

av befintlig terminal av personliga skäl. De personliga skäl som framkommit 

är känslomässiga, ekonomiska och praktiska skäl. De känslomässiga skälen 

kan sammanfattas som att man helt enkelt inte vill flytta (affektionsvärde, 

känslomässiga band, etc.), de ekonomiska som att inget bud motsvarat det pris 

till vilket man kan tänka sig att sälja och de praktiska som att man inte upple-

ver sig orka eller klara av att flytta. Scenariot i den senare planen, i vilken de 
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skulle få behålla sina fastigheter bakom jordvallar och plexiglas, utesluter man 

av känslomässiga och ekonomiska skäl. Känslomässigt upplever man att byn 

blir förstörd, att fastigheterna förlorar sin naturliga plats och bara står och vän-

tar på att rivas, etc. Ekonomiskt tänker man sig att en utökning med jordvallar 

och plexiglas kraftigt sänker fastigheternas värde.  

    Alla fastighetsinnehavare har haft minst ett av dessa skäl, ofta två eller 

samtliga. För alla fastighetsinnehavare som sökt påverka processen har per-

sonliga skäl varit den absoluta drivkraften.  

    Ingen av fastighetsägarna har på något sätt har gett uttryck för föreställ-

ningar eller skäl som liknar CFR: s. Faktum är att ingen av fastighetsägarna 

har gett uttryck för något som överhuvudtaget skulle kunna kategoriseras som 

”deep core beliefs” eller ”policy core beliefs” i samband med kritik mot utök-

ningen. Invändningar som att en utökning försämrar utsikten eller minskar re-

kreationsmöjligheterna i Åhlbyn förekommer, men min tolkning är att det då 

har varit ”svaga” skäl i bemärkelsen att man tagit upp allt negativt med en 

utökning som man har kunnat komma på. Det förefaller i vilket fall som helst 

inte vara kopplat till föreställningar som rör sig på en ontologisk eller norma-

tiv nivå.  

    Stickspår till Clas Ohlson utgör policypreferens för Fastighetsägarna. 

Egentligen har ingen av fastighetsägarna någonting emot att företag expande-

rar i Insjön, snarare tvärtom. Det man vänder sig emot är framför allt Berg-

kvist, som man uppfattar beter sig som ”en patron”. Men ingen hade invänt 

om Bergkvist byggt ut terminalen så att det inte påverkat deras fastigheter, 

exempelvis på egen mark eller vid Clas Ohlson. Ingen skulle heller ha enga-

gerat sig emot utökningen om det drabbat en granne men inte en själv, även 

om man skulle ha varit emot en sådan utökning också. Huvudsaken är att det 

inte sker på bekostnad av en själv.  

 

Agerande 

 

Vad som är belagt angående Fastighetsägarnas agerande är att de har yttrat sig 

till kommunen, deltagit i samrådsmöten, medverkat i tidningsreportage kring 

expropriationsfrågan, förhandlat med motparten genom CFR och inte minst 

drivit rättsliga processer genom ombudet CFR för att söka ändra kommunens 

policybeslut. Varför? 

 

Motivförklaring utifrån föreställningar 

 

Det är svårt att se några motivförklaringar till Fastighetsägarnas agerande ut-

ifrån föreställningar. Inget har framkommit som tyder på att någon av dem 

har eller hade någon föreställning kring äganderättsliga frågor, rättssäker-

hetsfrågor, miljöfrågor, eller något annat som skulle kunna kopplas till poli-

cyfrågan. Inget har framkommit som tyder på att någon av dem tidigare varit 
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engagerad på något sätt i liknande frågor. Det går helt enkelt inte att finna 

några belägg för den här förklaringen.  

 

Alternativa förklaringar 

 

En gemensam nämnare för alla fastighetsägare är att de har varit emot utök-

ningen av personliga skäl. Egenintressen om man så vill. Till skillnad från 

föreställningar är dessa skäl icke-normativa. Detta är emellertid inte särskilt 

iögonfallande. Det är ingen överdrift att säga att Fastighetsägarna har fått po-

licyfrågan i knät och inget tyder på att någon av dem skulle ha varit engage-

rade på något sätt i den här policyprocessen om de inte blivit påverkade per-

sonligen av dess möjliga utfall. 

 

Bergkvist 
 

Bergkvist har sökt påverka utfallet i policyprocessen genom att initiera och 

bekosta detalj- och fastighetsplan för utökning av terminalen samt genom 

samverkan med kommunen kring planens genomförande. Bergkvist utgör där-

för en aktör.  

    Med Bergkvist avses det familjeägda bolaget Bergkvist-Insjön AB98 som 

har letts av Ulf Bergkvist99 sedan 1986.100 Ulf är inte längre VD men beskriver 

sig själv som ”arbetande ordförande”.101 Bergkvist representeras i analysen 

primärt av Ulf Bergkvist. Det är ingen överdrift att säga att Ulf har ett stort 

inflytande över bolaget som ägare, styrelsens ordförande och ledare för före-

taget i nästan 30 år (varav större delen av tiden också VD). Strategiska frågor 

som att investera i en utökad terminal beslutas av styrelsen. Beslutsordningen 

är relativt okomplicerad och som källa får Ulf anses vara mycket central.  

 

Föreställningar 

 

I medier har Ulf Bergkvist citerats med uttalanden om att han månar om In-

sjöns framtid:  

 

Den här terminalen gör jag inte för sågens skull. Vi klarar oss med den terminal vi 

har. Jag gör detta som ortsbo och för Insjöns framtid. Clas Ohlson behöver termi-

nalen för sitt gods.102   

 

                                                 
98 Bolaget äger i sin tur fler bolag som varit inblandade, främst Bergkvist-Insjön Trävaru KB och Insjöhamn 1884 AB 
99 När den fysiska personen Ulf Bergkvist åsyftas används hädanefter förnamnet ”Ulf”, för att undvika att Ulf blandas ihop 

med aktören Bergkvist 
100 Bergkvist-Insjön Ab, ”Företagets Historia” 
101  Bergkvist, Ulf, Intervju 27/3-2013 
102 Malmberg, Per, ”Syskonen lider och känner sig förnedrade”,  Dalarnas tidningar, 6/6-2009 
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Det enklaste för mig vore att säga till de andra företagen att ’vi har den terminal vi 

behöver, kom inte och bär in era problem till mig’. […] Det här gör inte jag för 

sågens skull. Jag gör det för att jag känner ett ansvar för det här samhället.103  

 

Samma bild framkommer i intervjun med Ulf Bergkvist. Ulf Bergkvist menar 

att näringslivet är framtiden enligt logiken: inga företag, inga arbetstillfällen, 

inga människor. Att så är fallet menar han visar sig vid en jämförelse med 

liknande orter som saknar ett starkt näringsliv. Det Insjön har, menar han, som 

liknande orter i Sverige som avfolkas inte har, är ett starkt näringsliv som 

skapar arbetstillfällen. Om Insjöns starka näringsliv försvinner blir Insjön bara 

en avfolkningsort i mängden. Att Näringsliv är framtiden är för Bergkvist en 

”deep core belief” då den handlar om hur samhället fungerar, bör se ut, vad 

som är bra och hur det skapas.  

Nedbruten i det aktuella policy-subsystemet innebär det att Näringsliv är 

Insjöns framtid, en ”policy core belief”.  

Bergkvist menar vidare att näringslivet på orten behöver en väl fungerande 

logistik som kan hantera stora volymer på ett effektivt och ekonomiskt kon-

kurrenskraftigt sätt. Utan en sådan logistik blir det svårt för företagen att på 

sikt stanna kvar i kommunen. Bergkvists uppfattning om att Näringslivet i 

kommunen behöver den logistik som utökningen ger för att kunna utvecklas 

och vara kvar i kommunen är en ”secondary belief” därför att den är av teknisk 

natur. Bergkvist menar också att ”Alternativa lokaliseringar är inte över huvud 

taget ekonomiskt realiserbara. Man kan inte förränta det kapital som krävs för 

att täcka kostnaderna för de alternativa lokaliseringarna, då åker istället godset 

ut på bilväg direkt”. 104 Detta är också en ”secondary belief” då det är en tek-

nisk och ekonomisk fråga.  

Bergkvist menar också att Insjöns historia präglas av industri och närings-

liv samt att bostäderna i Åhlbyn etablerades efter industrin. 105 1899 grundades 

Åhlen & Holm i Insjön. När Åhlen & Holm flyttade verksamheten till Stock-

holm 1915 på grund av att logistiken fallerat i julhandeln följde stora delar av 

personalen med, och lämnade Insjön. Bergkvist menar därför att Insjöns histo-

ria legitimerar utökningen. Detta är en ”policy core belief” då den är normativ. 

Den härrör dock inte ifrån någon ”deep core belief” eftersom den enbart hand-

lar om Insjön. Snarare härleds den ifrån två ”secondary beliefs”: de rent sak-

liga omständigheterna i Insjöns historia samt att näringslivet i kommunen be-

höver logistiken.  

 

                                                 
103 Buskas, Eva, ”Vår by ska bort”, Aftonbladet, 31/5-2009 
104 Bergkvist, Intervju 27/3-2013 
105 Ibid. 
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Föreställningarna om näringslivets betydelse för bygdens, kommunens och till 

och med länets vitalitet är närvarande i den personliga bok om familjeföreta-

gets historia och hembygden Insjön som Ulf Bergkvist har skrivit. Ett exem-

pel:  

 

Affären Insjöns Sågverks AB gick till sig, som vi brukar säga. Alltså att med tiden 

lade sig rätt bit på rätt plats. Vi lade i och med denna affär samtidigt en grundsten 

till vår framtida affärsvision, att skapa ett överlevande industrikluster i hjärtat av 

Dalarna. […] Viklund och de övriga aktieägarna fick sitt aktievärde kapitaliserat 

och skogsägarna i Dalarna fick sina fordringar säkrade. Bankernas säkerheter för-

ädlades och många riktiga och varaktiga jobb tryggades i Insjön.106 

 

Affären som omtalas ovan är när Bergkvist-Insjön köpte upp det andra såg-

verket i Insjön år 1986.  

 

Agerande 

 

Bergkvist har bekostat detaljplaner för utökning av containerterminalen i In-

sjön, drivit planprocessen och försökt förvärva marken som omfattats av pla-

nerna från fastighetsägarna genom bud och försök till tvångsinlösen. Varför? 

 

Motivförklaring utifrån föreställningar 

 

Bergkvist har agerat för att omsätta föreställningen att Näringsliv är Insjöns 

framtid i faktisk policy. Det finns mycket som talar för en motivförklaring till 

Bergkvists agerande. Motivet framkommer i såväl intervjun som i befintliga 

källor. Hur förhåller det sig då med orsakskriterierna? Kontrafaktisk skillnad 

och isolering diskuteras under nästa rubrik. Vad gäller tidsordningen kan föl-

jande sägas. Ulf Bergkvists bok, i vilken föreställningarna framkommer tyd-

ligt, måste ha skrivits i vart fall strax innan planerna på en utökning aktuali-

serades då boken är tryckt 2006.107 Det talar för att föreställningarna fanns där 

redan innan. Föreställningarna framträder i alla källorna på ett konsekvent sätt. 

Vid en helhetsbedömning framstår det som rimligt att motiveringarna också 

är verkliga motiv. Nu till kriterierna isolering och kontrafaktisk skillnad. 

 

Alternativa förklaringar 

 

En tänkbar alternativ förklaring är att Bergkvist helt enkelt agerat för egen 

ekonomisk vinning. En bättre logistiklösning skulle givetvis vara gynnsamt 

för sågen. Bergkvist är också huvudägare i bolaget som skulle sköta driften 

med kunder som Clas Ohlson, Tomuko Hus och andra företag som skulle 

                                                 
106 Bergkvist, Ulf, Sågspån, Krutrök och En Släng Av Rimklåda,  Insjön: Ulf Bergkvist, 2006, s. 24 
107 Ibid. 
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kunna tänkas använda terminalen. Det ligger alltså ett tänkbart ekonomiskt 

motiv bakom utökningen.  

    Ett sätt att skilja motiven åt är att jämföra hur de olika lokaliseringsalterna-

tiven tillgodoser respektive motiv med Bergkvists inställning till dessa lokali-

seringsalternativ. Samtliga lokaliseringsalternativ skulle de facto tillgodose 

föreställningsmotivet, det vill säga att skapa en logistiklösning som gynnar 

näringslivsutvecklingen. Föreställningen Näringsliv är Insjöns framtid skulle 

alltså motivera ett agerande för att realisera samtliga lokaliseringsalternativ. 

Bergkvist avfärdar emellertid alla alternativ förutom utökning av befintlig ter-

minal. Betyder det att motivförklaringen faller? Möjligen, men inte nödvän-

digtvis. Först måste vi ta ställning till följande uttalande:  

 

Alternativa lokaliseringar är inte över huvud taget ekonomiskt realiserbara. Man 

kan inte förränta det kapital som krävs för att täcka kostnaderna för de alternativa 

lokaliseringarna, då åker istället godset ut på bilväg direkt.108 

 

Det är förstås poänglöst för Bergkvist att bygga en terminal som erbjuder 

önskvärd logistik till en så hög kostnad att företagen den var ämnad för väljer 

bort den till förmån för billigare lastbilstransporter. Inte ens om Bergkvist upp-

fattat alla alternativ som ekonomiskt realistiska men ändå valt utökning av 

befintlig terminal med motiveringen att det är mest ekonomiskt betyder det 

föreställningsmotiveringen faller. Det är helt enkelt det mest rationella valet 

bland möjliga alternativ. En motivförklaring utesluter nämligen inte att Berg-

kvist samtidigt vill att agerandet ska resultera i ett så gott ekonomiskt resultat 

som möjligt. Detta gäller dock inte enbart för Bergkvist utan för alla de företag 

som Bergkvist föreställer sig ska ha nytta av terminalen. Ju lägre kostnader 

för terminalens utökning, desto lägre transportkostnader för kunderna. Bety-

der det då att den alternativa förklaringen, att Bergkvist agerat för egen eko-

nomisk vinning, faller? Möjligen, men inte nödvändigtvis.  

    Vad betyder det att Bergkvist är en företagsaktör? Vi bör kunna utgå ifrån 

att ekonomisk rationalitet är ett grundläggande motivteorem för Bergkvist. Ulf 

Bergkvist har lett koncernen framgångsrikt i 30 år, till att bli ett av Sveriges 

största sågverksföretag. Men Bergkvist är i sågverksbranschen och inte i trans-

portbranschen (Bergkvist äger förvisso den befintliga terminalen men driften 

är outsourcad). Det gör det mindre sannolikt att egen ekonomisk vinning 

skulle vara huvudmotivet. Vi vet att Bergkvists motivering till att välja bort 

de alternativa lokaliseringarna är att de inte är ekonomiskt realiserbara. San-

nolikt hade Bergkvist aldrig drivit frågan om en utökning av befintlig terminal 

om också det hade framstått som ekonomiskt orealiserbart, hur motiverat det 

än hade varit ur föreställningssynpunkt. Bergkvist hade sannolikt inte agerat 

på detta sätt om föreställningarna saknats. Då hade frågan om utökning aldrig 

aktualiserats till att börja med. Bergkvists näringsverksamhet går ju ut på att 

                                                 
108 Bergkvist, Intervju 27/3-2013 
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tillverka och sälja träprodukter, inte att tillhandahålla infrastruktur, och termi-

nalen räcker enligt Bergkvist för deras behov också i framtiden eftersom att 

de kan ”kasta ut” Clas Ohlson och de andra företagen som nyttjar den. 

    Det ekonomiska motivet måste betraktas som en bisak i förhållande till 

Bergkvists avsikt att förverkliga sina föreställningar, men det är en avgörande 

bisak. En rimlig slutsats är att förklaringen står att finna i att Bergkvists öns-

kemål om att förverkliga sina föreställningar sammanföll med ett ekonomiskt 

realistiskt och gynnsamt alternativ.  Bergkvists agerande förklaras bäst genom 

att kombinera motivförklaringen med ett ekonomiskt rationellt aktörsperspek-

tiv. Motivet avgör vad som ska uppnås och rationaliteten hur. 

 

Leksands kommun 
 

Leksands kommun har sökt påverka utfallet i policyprocessen genom att ta 

fram lokaliseringsutredningen, vägleda planprocessen och driva rättsliga pro-

cesser för att förmå högre instanser att fastställa kommunfullmäktiges beslut 

att anta detaljplan för utökning. Kommunen utgör därför en aktör.  

    Kommunen avser ytterst kommunen som juridisk person. Att tala om kom-

munen som en aktör är emellertid inte oproblematiskt. I själva verket är flera 

delar av kommunen inblandad. Man bör dock kunna förenkla det till förvalt-

ningen å den ena sidan, och kommunfullmäktige och kommunstyrelsen å den 

andra. Problematiken blir dock mer teoretisk än praktisk i och med att kom-

munfullmäktige har antagit samtliga detaljplaner för utökning av terminalen 

enhälligt. Det bör ändå nämnas att kommunen under hela tiden haft ett bor-

gerligt styre med Centerpartiet som ledande parti. Det är därför mer intressant 

att undersöka processen i kommunens förvaltning än i den politiska delen av 

kommunen. 

    Leksands kommun har en enda förvaltning för vilken kommundirektören är 

högsta chef. Förvaltningen har fyra sektorer. Samhällsbyggnadssektorn hand-

lägger planärenden. Kommunen har också en näringslivsavdelning som lyder 

direkt under kommundirektören. Både samhällsbyggnadssektorn och närings-

livsavdelningen har varit involverade i processen. I analysen representeras 

kommunen primärt av kommundirektören Göran Wigert. Som chef över kom-

munens förvaltning är Wigert central. Wigert förefaller också ha god inblick i 

frågan internt och i källorna framkommer att kommundirektören har varit in-

volverad i policyfrågan även i delar som formellt åligger andra. Wigert har 

också haft kontakt med cheferna för samhällsbyggnadssektorn respektive nä-

ringslivsavdelningen i ärendet. Som högsta chef i förvaltningen är Wigert rent 

formellt den högst ansvariga representanten för aktören. Sammantaget var Wi-

gert därför ett naturligt första val av respondent.  

 



 37 

 

Föreställningar 

 

Kommunen har ansett att ”en utökad containerterminal förstärker industri- och 

handelsverksamheter i bl a Leksands kommun” och att samhällsnyttan med 

utökningen därför bedömts som stor. Det framgår bland annat av den sam-

rådsredogörelse i vilken kommunen kommenterat alla yttranden som inkom-

mit.109 På fråga av Clarence Crafoord från CFR angående hur diskussionen sett 

ut kring att privata intressenter får stå tillbaka i detaljplanen svarade Christer 

Swedhs (C), ledamot i utskottet för samhällsbyggnad, att ”Vi har att samman-

väga alla intressen och här har vi tagit ställning till förmån för industrin”.110  

I intervjun med Wigert bekräftas bilden av att det framför allt är kommunens 

näringslivspolicy som motiverar kommunens agerande för utökning av termi-

nalen.111 Kommunen vill skapa goda förutsättningar för näringsliv i kommu-

nen genom en transportekonomiskt effektiv logistik med tåg som har kapacitet 

för både befintliga aktörers och potentiella intressenters gods. I förlängningen 

är det en framtidsfråga som handlar om arbetstillfällen. Kommunen tror att det 

ökar sannolikheten för att företag stannar i kommunen och att nya näringslivs-

etableringar sker.112 Kommunen såg också stora miljövinster med utökningen 

genom att flytta transporter till järnväg, vilket är ytterligare ett argument för 

kommunen till att terminalen ska utökas. Detta speglar väl vad materialet i 

stort ger vid handen. Kommunen ser näringslivet som samhällsbärande enligt 

logiken att ett starkt näringsliv generar sysselsättning vilket skapar välstånd 

för enskilda och skatteintäkter för det allmänna. Sysselsättning anses vara en 

förutsättning för ett gott samhälle. Näringsliv är samhällsbärande är därför en 

”deep core belief” för kommunen. Nedbrutet i det aktuella policy-subsystemet 

blir det Näringslivet i kommunen är samhällsbärande. Föreställningen att 

Transportekonomisk logistik gynnar näringslivet är mindre normativ och mer 

tekniskt orienterad och utgör därför en ”secondary belief”.  

    Vidare anser kommunen att utökad logistik med tåg är positivt för kommu-

nen ur miljösynpunkt, men detta bedöms inte ha karaktären av en ”core 

belief”. Den förefaller snarare ha betraktats som en positiv sidoeffekt av utök-

ningen och ett argument i mängden för utökningen. 

 

  

                                                 
109 Leksands kommun, Miljö- och Byggkontoret, Samrådsredogörelse 

Detaljplan samt Fastighetsplan För Utökning Av Containerterminal Mm, 24/6-2010, s. 20 
110 Ibid., s. 4 
111 Wigert, Göran, Intervju 2/4-2013 
112 Ibid. 



 38 

Agerande 

 

Kommunen har tagit fram lokaliseringsutredningen, väglett arbetet med de-

taljplanerna vilka sedan godkänts av ansvarig nämnd och antagits enhälligt av 

kommunfullmäktige. Kommunen har också drivit rättsliga processer för att 

förmå högre instanser att fastställa kommunfullmäktiges beslut att anta detalj- 

och fastighetsplan för utökning av terminalen i Insjön. Varför? 

 

Motivförklaring utifrån föreställningar 

 

Som framgått har Leksands kommun motiverat sitt agerande med att det ska 

skapa förutsättningar för näringslivsutveckling, vilket i sin tur ska gynna 

sysselsättningen i kommunen. Det är det centrala. Att skapa en transporteko-

nomiskt effektiv logistik med tåg som har kapacitet för alla intressenters gods 

är ett led i detta. Leksands kommun har därför agerat för att omsätta föreställ-

ningen att Näringslivet i kommunen är samhällsbärande i faktisk policy.  

 

Alternativa förklaringar 

 

Några tänkbara alternativa förklaringar till kommunens agerande är att kom-

munen (eller snarare nyckelpersoner hos kommunen) har agerat på uppdrag 

av näringslivet eller Bergkvist. Här kan man i så fall tänka sig olika scenarier. 

Den mest kontroversiella hypotesen är att näringslivet eller Bergkvist har ut-

övat inflytande på kommunen och nyckelpersoner där genom olika former av 

otillåten påverkan. En mindre kontroversiell hypotes är att näringslivet och 

Bergkvist haft stort inflytande som varandes viktiga näringslivsaktörer ef-

tersom att kommunen är mycket lyhörd inför sådana aktörers önskemål.  

    Vad talar för att kommunens agerande skulle vara ett resultat av påverkan 

från näringslivsaktörer i kommunen snarare än ett resultat av kommunens vilja 

att realisera föreställningar? Det är tydligt att kommunen är lyhörd inför nä-

ringslivet. På fråga om Clas Ohlsons relation till kommunen svarade varuför-

sörjningschefen:  

 

Vi har alltid en bra relation med kommunen i och med att vi är en av dom större 

företagarna i Leksands kommun, eller den största nästan, så vi har alltid en bra 

relation med dom, det har vi. Dom lyssnar ofta på vad vi har att säga och vad vi 

vill göra och så vidare. […] Det lyssnar man på, väldigt noga.113 

 

När kommunens dåvarande näringslivschef Mats Möller avtackades år 2012 

efter 38 år i kommunen var näringslivet på plats. Göran Wigert talade. Dalar-

nas tidningar skriver:  

                                                 
113 Solarfs, Håkan, Intervju 16/4-2013 
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Han lyfte också fram Mats Möllers arbete under åren med att på olika sätt få både 

stora och små företagare att satsa på verksamhet i kommunen. Bland gratulanterna 

fanns både förre bankchefen för Götabanken Ingemar Löfnäs och nuvarande che-

fen för Leksands Sparbank Annika Nygårds. Ulf Bergkvist – ägare av Insjön Berg-

kvist AB – uppvaktade med ett kluckande paket som inte fick öppnas förrän den 

planerade utbyggnaden av containerterminalen är i hamn.114 

 

Men kommunen gör heller ingen hemlighet av att man är ute efter att tillvarata 

långsiktiga näringslivsintressen. Tvärtom. Kommunen lyfter fram långsiktiga 

förutsättningar för näringslivet som det viktigaste motivet. Att kommunen har 

en god och kanske rentav intim relation med näringslivet är uppenbarligen 

ingen hemlighet heller. Hypoteser på temat att kommunen skulle vara styrd av 

näringslivet på ett eller annat sätt hade framstått som mer sannolika om kom-

munen eller nyckelpersoner där fattat beslut som avvek ifrån dess föreställ-

ningar. Så är nu emellertid inte fallet. Tvärtom. Kommunens agerande ligger 

i linje med dess föreställningar. Det framstår som mer troligt att kommunen 

agerat i stort som Bergkvist och näringslivet önskat därför att de vill uppnå 

samma sak. Betänk att kommunfullmäktige har antagit detaljplan för utökning 

av containerterminalen enhälligt, två gånger. Är det verkligen rimligt att nä-

ringslivets eller Bergkvists inflytande skulle sträcka sig så långt så att man 

måste tala om ett styre inte bara av förvaltningen utan av hela fullmäktige? 

Det implicerar en slags kommunal ”corporatocracy”. Den alternativa förkla-

ringen är osannolik. Motivförklaringen framstår som en betydligt starkare för-

klaring.  

 

Intressenter men inte aktörer 
 

Clas Ohlson 
 

Clas Ohlson (CO) påverkas i hög grad av policyprocessens möjliga utfall ef-

tersom att CO använder den befintliga terminalen, vilken på sikt inte anses 

kunna hantera bolagets ökande volymer. CO har dock inte sökt påverka pro-

cessen och utgör därför en intressent.  

Som bolag är Clas Ohlson betydligt större och mer komplext avseende be-

slutsordning än Bergkvist. CO representeras av Håkan Solarfs som är ”Supply 

chain development manager”. Enligt Solarfs själv: varuförsörjningschef. Som 

ansvarig för Clas Ohlsons logistik är Solarfs i en bra position för att represen-

tera bolaget i policyfrågan.  

                                                 
114 Hällberg, Annki, ”Möller Avtackades”, Dalarnas tidningar, 30/3-2012 
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Föreställningar 

 

Clas Ohlson har en tydlig miljö- och hållbarhetsprofil och presenterar varje år 

en hållbarhetsrapport. Visionen är att företagets verksamhet ”ska vara hållbar 

och ta hänsyn till människor och miljö” samtidigt som den har ”hög lönsam-

het”.115 Bolagets transporter är en av de viktigaste hållbarhetsfrågorna: ”Trans-

porterna är vår största källa till CO2-utsläpp varför det är viktigt för oss att 

ständigt arbeta för att effektivisera våra transporter”.116 Av bolagets hållbar-

hetsrapport från 2007 framgår exempelvis att transporterna är ett av fem om-

råden som Clas Ohlsons miljöarbete inriktar sig på: ”Vi ska, i takt med sam-

hälls- och teknikutvecklingen, minska våra transporters energiförbrukning 

och utsläpp av föroreningar per tonkilometer, inom transportområdena utfrak-

ter, infrakter Europa och infrakter Asien”.117 Hållbarhet och miljöhänsyn utgör 

en ”deep core belief” för CO då den rör sig på normativ nivå och spänner över 

alla företagets områden. 

    På ett samrådsmöte i början av 2007 presenterade Gert Karnberg Clas Ohl-

sons hållning.118 Karnberg uttalade att CO såg ”betydande miljövinster med 

järnvägstransporter” och därför gärna såg att en utökning kom till. Däremot 

tänkte CO inte investera i infrastrukturen direkt då företagets policy var att 

enbart köpa transporter av andra. Clas Ohlsons (dåvarande) distributionschef 

Rolf Andersson citerades i mitten av 2009 med följande uttalande: ”Vi är in-

direkta intressenter i det här. Och kan man få till en bra lösning för fastighets-

ägarna skulle vi uppskatta möjligheten att skeppa ut gods, men inte genom att 

gå över lik”.119 Under ett informationsmöte i Insjön under 2009 berättade An-

dersson att de vill flytta transporter från väg till järnväg i enlighet med Clas 

Ohlsons miljöprogram. Andersson föreslog då att någon opartisk skulle sam-

manställa alla åsikter i planfrågan, för att få en neutral bedömning.120 Inom 

ramen för policy-subsystemet blir det därför en ”policy core belief” för Clas 

Ohlson: Hållbara och miljövänliga transporter. 
    Clas Ohlson menar att de behöver en väl fungerande logistik för företagets 

transporter och anser att den befintliga terminalen har logistiska problem och 

begränsningar på grund av att ytan är för liten och lossningssträckan för kort. 

Man vill därför att en utökning av befintlig terminal sker av logistiska skäl:   

  

                                                 
115 Clas Ohlson, Hållbarhetsrapport 2013/14, 2014 
116 Clas Ohlson, ”Expansion med hållbarhetsfrågorna högt på agendan”, < http://om.clasohlson.com/hallbarhet/vision-och-

organisation/>, hämtad 9/6-2015 
117 Clas Ohlson, Hållbarhetsrapport 2007/2008, 2008 
118 Åslund, Margaretha, Samhällsbyggnadskontoret, Leksands kommun, ”Minnesanteckningar, Containerterminal i Insjön, 

tidigt samrådsmöte”, 22/2-2007 
119 Buskas, ”Vår by ska bort” 
120 Leksands kommun, Miljö- och Byggkontoret, Samrådsredogörelse 

Detaljplan samt Fastighetsplan För Utökning Av Containerterminal Mm, s. 4 

http://om.clasohlson.com/hallbarhet/vision-och-organisation/
http://om.clasohlson.com/hallbarhet/vision-och-organisation/
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Det är viktigt för oss, definitivt. Vi har ju en positiv förbindelse från Insjön till 

Göteborg. Vi kan utnyttja tåg i väldigt stor utsträckning. Miljömässig fördel men 

också ekonomiskt att köra tåg. Hälften av vårt inflöde kommer den vägen. Väl-

digt intresserade av att det fungerar. […] En utökning måste ju till så småningom, 

vi har högre volymer varje år.121  

 

Att Framtida god logistik på terminalen i Insjön kräver utökning är en ”Se-

condary belief” då den är tekniskt orienterad.  
    Clas Ohlson är dock inte helt fixerade vid tanken på en utökning:  

 
Vi har kommande tillväxt och ökande volymer, vill gärna kunna hantera det här. 

Men vi är inte främmande att hantera volymerna i Borlänge, lite längre lastbils-

trafik och kostar lite mer. Men inte främmande för oss, vi sitter inte i sjön. Men 

det här är bättre. Dock flyttar vi inte från Insjön bara för det.122  

 

Att Tillkommande volymer kan hanteras i Borlänge är en annan ”secondary 

belief” eftersom att den är tekniskt orienterad. 

 

Agerande 

 

Clas Ohlson har deltagit i möten med kommunen, Bergkvist och andra företag 

på orten samt på offentliga samrådsmöten i planprocessen. CO har varit tyd-

liga med att de inte driver frågan om utökning:  

 

Vi från Clas Ohlson har haft låg profil. Vi har en speditör på sjön, som i sin tur 

använder sig av tågoperatören. Vi äger varken mark eller terminal. Vi följer lite 

grann från sidan vad som händer, men ser en vinning i om man skulle utöka och 

hantera våra ökande flöden. Vi har varit delaktiga i möten med kommunen och 

Bergkvistsågen. Lyssnat. Inte varit så delaktiga i processen. […] Det är svårt för 

oss, det är ju Bergkvists mark. Utökningen kommer tillfalla sågen då. Svårt att gå 

in för oss och driva en fråga för att se till att ett annat företag får mer mark etc. 

Skillnad om vi driver för egen vinning. Däremot är vi intresserade av att det blir 

en utökning.123 

 

CO har föreställningar som relaterar till policyfrågan: Hållbarhet och miljö-

hänsyn respektive Hållbara och miljövänliga transporter. Enligt CO är utök-

ning av befintlig terminal det som i högst grad tillgodoser dessa föreställ-

ningar. Utökning av befintlig terminal är deras policypreferens. Trots detta har 

CO av allt att döma inte sökt påverka policyprocessen. Varför? 

 

                                                 
121 Solarfs, Intervju 
122 Ibid. 
123 Ibid. 
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Motivförklaring utifrån föreställningar 

 

Det är svårt att förklara Clas Ohlsons agerande, det vill säga frånvaron av ett 

aktivt agerande för att söka påverka, med att de därigenom skulle ha sökt om-

sätta sina föreställningar i faktisk policy. Hypotetiskt kan man tänka sig pas-

siviteten som en strategi för att maximera möjligheterna för att föreställning-

arna skulle omsättas i policy, men det är långsökt.  

 

Alternativa förklaringar 

 

En bättre förklaring är att CO inte upplever att grusade planer på en utökning 

hotar deras föreställningar. Utökning av befintlig terminal utgör Clas Ohlsons 

policypreferens och det må vara det enda realistiska policyalternativet som 

tillgodoser deras föreställningar inom policy-subsystemet. Men det finns åt-

minstone ett alternativ utanför policy-subsystemet: Borlänge. Alternativ Bor-

länge innebär förvisso ”lite längre lastbilstrafik och kostar lite mer”, men det 

faktum att alternativet finns försvagar sannolikt kraftigt incitamentet för att 

aktivt påverka policyprocessen. Sannolikt vill CO också undvika bilden av ett 

stort multinationellt bolag som inte skyr några medel, som kränker den lilla 

människan, för att nå framgång: ”kan man få till en bra lösning för fastighets-

ägarna skulle vi uppskatta möjligheten att skeppa ut gods, men inte genom att 

gå över lik”.124  

    Det är en kvalificerad kontrafaktisk gissning att CO skulle ha agerat för att 

få till stånd en utökning om det var enda möjligheten att säkra bolagets före-

ställningar om framtida hållbara och miljömässiga transporter, till och från 

centrallagret i Insjön. Slutsatsen kan därför inte bli att Clas Ohlsons föreställ-

ningar har saknat betydelse. Valet att inte söka påverka policyprocessen beror 

istället i första hand på att de kan tillgodose sina föreställningar på annat sätt, 

och i andra hand sannolikt på ett rationellt beslut utifrån givna möjligheter och 

uppskattade vinster och kostnader med respektive alternativ. Föreställning-

arna avgör vad och rationaliteten hur. 

  

                                                 
124 Buskas, ”Vår by ska bort” 
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Åhls hembygdsförening och Insjöns intresseförening 
 

Föreningarna anses vara intressenter då policyfrågan ligger inom deras utta-

lade intressesfär. Åhls hembygdsförening och Insjöns intresseförening har en-

gagerat sig i policyfrågan genom att tillsammans lämna yttranden till kommu-

nen i samband med planprocessernas samrådsförfaranden.125 Ordföranden i 

Åhls hembygdsförening Hans Hellström uppger att de inte försökt påverka 

processen på något annat sätt än genom yttranden. Föreningarna är ideella för-

eningar med lokal anknytning till Insjön och de bevakar Insjöns utveckling 

och är engagerade i bygdens framtid.126 Däremot kan de inte anses utgöra ak-

törer då det inte aktivt sökt påverka utfallet av policyprocessen. 

    Föreningarna representeras primärt av Hans Hellström, som är ordförande 

för Åhls hembygdsförening. Hellström har deltagit på Insjöns intresseföre-

nings möten som representant för hembygdsföreningen och diskuterat frågan 

om terminalens utökning: ”Föreningarna har samverkat därför att förening-

arna vill ha en gemensam syn”.127 

 

Föreställningar 

 

Föreningarna yttrade sig gemensamt till kommunen angående utökningen av 

terminalen i samband med samrådsförfarandena under 2007 och 2009. De för-

ordade en utökning enligt planerna men påpekade att den ska ske på bästa sätt 

för alla, det vill säga ”Fastighetsägarna i planområdet, övriga insjöbor, Rön-

näsbor och näringslivet”. Yttrandet kommer med några rent tekniska syn-

punkter, som placeringen av ny väg, att vägarna ska vara asfalterade för att 

minska damm och att skyddsvallen ska byggas samtidigt som terminalen. An-

gående fastighetsägarna i området framför de uppfattningen att de ”skall er-

bjudas så stor ekonomisk ersättning för intrång att de är helt nöjda” 128  

    I samband med samrådet under 2011 skrev ordföranden i Åhls hembygds-

förening ett brev till kommunen: ”Vi anser att utbyggnaden av terminalen 

snarast bör förverkligas”.129 Åhls hembygdsförening är alltså för en utökning 

och i brevet anges miljömässiga, ekonomiska och historiska skäl för det. De 

miljömässiga skälen grundar sig på containerterminalens betydelse för att be-

gränsa utsläppen genom minskade transporter på väg. Föreningen menar att 

utökningen är en förutsättning för att containerterminalen i Insjön ska kunna 

                                                 
125 Hellström, Hans, Ordf. Åhls hembygdsförening & Malm, Robin, Ordf. Insjöns intresseförening, Brev till 

Samhällsbyggnadskontoret, Leksands kommun, ”Synpunkter på planprogram Utökning av containerterminal 

i Insjön”, 23/8-2007 samt Hellström, Hans, Ordf. Åhls hembygdsförening & Malm, Robin, Ordf. Insjöns 

intresseförening, Brev till Samhällsbyggnadskontoret, Leksands kommun, ”Synpunkter på detaljplan 

Utökning av containerterminal mm och Bad- och båtplats”,  18/5-2009 
126 Hellström, Hans, Intervju 27/3-2013 
127 Ibid. 
128 Malm & Hellström, ”Synpunkter på detaljplan Utökning av containerterminal mm och Bad- och båtplats” 
129 Hellström, Hans, Åhls hembygdsförening, Brev till Samhällsbyggnadskontoret, Leksands kommun, ”Detaljplan och 

fastighetsplan för Utökning av Containerterminal m.m. Bergkvistsågen, Insjön”, 7/6-2011 
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ingå i det framtida RAILPORT-systemet130 med Göteborgs hamn. Man menar 

också att det är mest ekonomiskt för näringslivet att transportera gods mellan 

Göteborgs hamn och Insjön med tåg. De historiska skälen som anges grundar 

sig på Åhlbyns långa historia som industriområde. Föreningen menar att före-

tag med verksamhet som kan uppfattas som störande har varit en naturlig del 

av området under hela 1900-talet och att det därför är rimligt att industrin till-

låts expandera, men att kommunen samtidigt ska ta sitt ansvar för detta och 

att bullerskyddet är en del av det. Men om fastighetsägarna inte anser att detta 

är tillräckligt bör de kompenseras, exempelvis ekonomiskt, menar man.131 

    Föreningen anser att företagen är viktiga för Insjöns framtid i och med att 

de skapar arbetstillfällen, och därför bör de få möjlighet att utvecklas. En ut-

ökning av terminalen anses viktig för företagens utveckling därför att det ger 

de rätta förutsättningarna för näringslivet, logistiskt och ekonomiskt. Om för-

utsättningarna är gynnsammare på annan ort kanske vissa företag flyttar sin 

verksamhet från Insjön.  

 

Det primära är arbetstillfällen och att folk ska kunna fortsätta leva och arbeta i 

Insjön. Samhället här har växt upp runt olika företag som har växt upp och expan-

derat i Insjön, det är a och o för samhällets utveckling att det får fortsätta. Och det 

har aldrig tidigare varit några diskussioner kring företagens expansion här. Sam-

hället har varit uppbyggt kring detta i Insjön.132  

 

För föreningarna är det en ”deep core belief” att Näringsliv är framtiden. Att 

Näringsliv är Insjöns framtid är en ”policy core belief”. Att Insjöns historia 

legitimerar tvångsåtgärder genom att vara tätt sammankopplat med industrin 

under hela 1900-talet är en ”policy core belief” då den rör sig på en normativ 

nivå. Att utökningen skulle vara bra för miljön är en ”secondary belief” då det 

rör sig på teknisk nivå. Vidare anser föreningen att alternativa lokaliseringar 

av terminalen inte är ekonomiskt realiserbara, också det en ”secondary belief” 

då det är ett tekniskt påstående. 

 

Agerande 

 

Föreningarnas agerande begränsar sig till yttranden i planprocessernas sam-

råd. De uppger att de inte aktivt har agerat för att få till stånd en utökning. 

Inget har framkommit som motsäger det. 

 

                                                 
130 RAILPORT-systemet är en långsiktig infrastruktursatsning som syftar till att knyta det svenska inlandets transportsy-

stem till Göteborgs hamn med järnväg istället för lastbil. En RAILPORT är en terminal i inlandet som är kopplad till 

Göteborgs hamn.  
131 Hellström, Intervju 
132 Ibid. 
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Motivförklaring utifrån föreställningar 

 

Det går inte att förklara föreningarnas agerande, det vill säga frånvaron av ett 

aktivt agerande för att söka påverka, med att föreningarna därigenom skulle 

ha sökt omsätta sina föreställningar i faktisk policy.  

 

Alternativa förklaringar 

 

I intervjun med Hellström framkom att syftet med föreningarnas samverkan 

var att ”föreningarna vill ha en gemensam syn från samhället här, man vill 

visa att man representerar hela samhället här och därför har man samverkat 

och lämnat ett gemensamt yttrande”133. Det är nog naturligt för den här typen 

av lokala föreningar att yttra sig i betydelsefulla och uppmärksammade lokala 

frågor. Det ligger i sakens natur att en intresseförening yttrar sig i frågor inom 

dess intressesfär. Det är emellertid en alternativ förklaring som på intet sätt 

skulle ha stått i konflikt med en motivförklaring. 

 

Koalitioner, resurser och strategier 
 

I det här avsnittet avhandlas förekomsten av koalitioner samt deras resurser 

och strategier. Två koalitioner framträder tydligt: utökningskoalitionen och 

anti-utökningskoalitionen.  

 

Utökningskoalitionen 

 

Det finns en tydlig koalition som är för utökning av terminalen, pro-koalit-

ionen. Denna koalition verkar för att den befintliga containerterminalen i In-

sjön ska utökas enligt detaljplan för utökning, antagen av kommunfullmäktige 

i Leksands kommun.  

 

Aktörer i koalitionen 

 

Bergkvist och Leksands kommun är två aktörer som definitivt ingår i koalit-

ionen. Dessa två aktörer har samverkat till en grad som knappast kan beteck-

nas som obetydlig: kommunens stadsarkitekt som gjorde lokaliseringsutred-

ningen anlitades också av Bergkvist för att ta fram den första detaljplanen; 

kommunen och Bergkvist ingick ett genomförandeavtal i fråga om utökningen 

av vilket det bland annat framgår att kommunen skulle äga 9 % av aktierna i 

det Bergkvist-bolag som skulle ansvara för driften av den nya terminalen; 

kommunen skulle vara med och finansiera utökningen och kommunen arbe-

tade med att ordna extern medfinansiering genom EU: s infrastrukturfonder; 

                                                 
133 Ibid. 
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kommunen har tryckt på för att Bergkvist ska lämna bud till fastighetsä-

garna134; kommunen och Bergkvist har fört samtal om utökningen med jämna 

mellanrum.135  

 

Föreställningar i koalitionen 

 

De båda aktörerna har för policyfrågan liknande föreställningar. Kommunen 

har en ”deep core belief” som går ut på att Näringsliv är samhällsbärande. 

Bergkvist har en ”deep core belief” som går ut på att Näringsliv är framtiden. 

Dessa föreställningar är snarlika och går egentligen ut på samma sak: att nä-

ringsliv skapar välfärd. I policy-subsystemet blir dessa föreställningar att Nä-

ringslivet i kommunen är samhällsbärande respektive att Näringslivet är In-

sjöns framtid. 

 

Resurser i koalitionen 

 

Koalitionen besitter flera viktiga resurser: juridisk befogenhet att fatta policy-

beslut, möjlighet att producera olika typer av officiell information (lokalise-

ringsutredning, officiella dokument med bedömningar av de olika alternati-

vens lämplighet) samt finansiella resurser. Kommunen och Bergkvist har an-

vänt finansiella resurser för att bekosta konsulter och experter för att göra ut-

redningar och för att ta fram detalj- och fastighetsplaner. Kommunen har 

anlitat advokater för att söka fastställa kommunens policybeslut i högre rätts-

liga instanser genom rättsliga processer.  

 

Strategier och arenor 

 

Koalitionens strategi förefaller ha varit att utnyttja resursen juridisk befogen-

het att fatta faktiska policybeslut till att anta detalj- och fastighetsplan för ut-

ökningen. För att kunna göra det har man dessförinnan använt finansiella re-

surser i kombination med möjligheten att producera information i form av 

utredningar, detalj- och fastighetsplaner samt andra officiella dokument, vilka 

har legat till grund för och möjliggjort ett faktiskt policybeslut i kommunfull-

mäktige. 

Koalitionen har kontrollerat den initialt viktigaste arenan: kommunfull-

mäktige. Sedermera har man tvingats till rättsliga processer på nya arenor, 

först hos Länsstyrelsen och sedermera har koalitionen själv öppnat nya arenor 

genom att överklaga Länsstyrelsens beslut ända upp till Mark- och miljööver-

domstolen.  

 

                                                 
134 Arnesson, Intervju 
135 Bergkvist, Intervju, 2013 
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Anti-utökningskoalitionen 

 

Det finns en tydlig koalition som är emot utökning av terminalen. Denna 

koalition benämns anti-utökningskoalitionen. Koalitionen verkar för att utök-

ning enligt detaljplanen inte ska bli faktisk policy.  

 

Aktörer i koalitionen 

 

Samverkan av inte obetydlig grad har skett mellan CFR och Fastighetsägarna. 

Några exempel på denna samverkan är att: (en majoritet av) fastighetsägarna 

genom fullmakt har låtit CFR agera juridiskt ombud för dem med avsikt att 

genom rättsliga processer upphäva detaljplan för utökningen; CFR som om-

bud för Fastighetsägarna har deltagit på möten med kommunen om planerna; 

CFR som ombud för Fastighetsägarna kommunicerat med kommunen och för-

handlat med Bergkvist om förutsättningar för en frivillig överenskommelse.  

 

Föreställningar i koalitionen 

 

CFR har starka föreställningar om äganderätt och rättssäkerhet, vilket relaterar 

till policyfrågan. Men inget tyder på att någon av fastighetsägarna skulle ha 

liknande föreställningar eller överhuvudtaget några föreställningar som kan 

relateras till policyfrågan. De håller med CFR, men det är inte samma sak som 

att de själva har normativa föreställningar. CFR och Fastighetsägarna vill 

samma sak men av olika skäl. CFR är tydligt motiverade av sina föreställ-

ningar emedan Fastighetsägarna agerar för att tillvarata egenintressen. Det är 

omständigheterna som för dem tillsammans. Fastighetsägarna har efterfrågat 

en resurs som CFR har, juridisk kompetens och resurser, och kan i gengäld 

erbjuda CFR ett rättsfall som passar deras föreställningsmotiverade agenda.  

    Det andra kriteriet för koalition, liknande föreställningar, uppfylls alltså 

inte. Anti-utökningskoalitionen utgör därför inte en koalition i ACF: s bemär-

kelse.   

 

Resurser i koalitionen  

 

CFR tillför koalitionen några resurser. CFR kan producera information om det 

rättsliga läget. Det används för att försöka utnyttja den allmänna opinionen 

som en resurs genom uttalanden i media, på sin hemsida samt publicerandet 

av videoklipp på Youtube. CFR har varit den självklara ledaren för koalitionen 

och det är nog befogat att kategorisera deras ledarskap som resursen skickligt 

ledarskap. De har uppenbarligen uppnått koalitionens policymål och det all-

männa intrycket är att CFR: s agerande är mycket skickligt. Genom CFR: s 

ideella arbete får Fastighetsägarna också tillgång till en resurs de annars varit 

tvungna att skaffa medels finansiella resurser. 
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Strategier och arenor 

 

Koalitionens strategi förefaller ha varit att i första hand medels rättsliga pro-

cesser förmå högre rättsliga instanser att fatta faktiska policybeslut till koalit-

ionens favör. I andra hand har man genom hotet om utdragna rättsprocesser, 

med följden att planerna på en utökning blir kraftigt fördröjda och försvårade 

eller rentav undanröjda av högre instanser, försökt sätta Fastighetsägarna i en 

så bra förhandlingsposition som möjligt.136 

De viktigaste arenorna som koalitionen har begagnat sig utav är de rättsliga 

instanser som äger juridisk befogenhet att fatta faktiska policybeslut. Koalit-

ionen öppnade en ny arena genom att överklaga kommunfullmäktiges anta-

gande av detaljplanen till Länsstyrelsen. Efter att Länsstyrelsen gav koalit-

ionen rätt har koalitionen försvarat Länsstyrelsens policybeslut om att riva upp 

planerna i alla högre instanser sedan kommunen överklagat Länsstyrelsens be-

slut. Koalitionen har i viss mån använt sig utav massmedier som en arena för 

att försöka påverka den allmänna opinionen genom att medverka i reportage 

om hur planerna drabbar fastighetsägarna. Man har också producerat enklare 

videoklipp och lagt upp på Youtube.  

 

                                                 
136 Crafoord, Intervju 
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SLUTSATSER 

Det här avsnittet inleds med en sammanfattning av policyprocessen och en 

förklaring till varför det blev som det blev. Därefter diskuteras vad detta säger 

om kommunal expropriation till förmån för privata företag och vad resultaten 

betyder för ACF. Därefter presenteras några förslag till hur ACF kan utvecklas 

och användas i framtiden, samt några frågeställningar för framtida forskning 

utifrån ACF. Slutligen ställs några kritiska frågor kring slutsatsernas giltighet 

innan uppsatsen avslutas med några tankar kring föreställningar, intressen och 

ACF: s utveckling. 

 

Vad som hände och varför 
 

Varför blev det som det blev? Det är svårt att formulera ett kort svar på den 

frågan. För det första måste respektive agerande förstås inom ramen för den 

aktör som agerade. Varför agerade aktören just så? För det andra måste all-

ting som hände förstås i sitt sammanhang och i den kronologiska ordning det 

hände i, dvs. policyprocessen i policy-subsystemet. För det tredje måste en 

viktig distinktion i förklaringen göras mellan varför aktörer har agerat som 

de har gjort (kausalitet) och omständigheter som inverkar på varför det blev 

som det blev (orsaker). Borgstrands jäv är ett bra exempel. Jävet utnyttjades 

medvetet av anti-utökningskoalitionen i syfte att förhindra utökningen. Jävet 

var samtidigt orsaken till att alla rättsliga instanser gav anti-utökningskoalit-

ionen rätt. Men jävet som sådant var sannolikt endast resultatet av flera miss-

tag från kommunens sida. 

 

Policyprocessen inleddes när sågverket Bergkvist-Insjön AB tog initiativ till 

att utöka containerterminalen i Insjön. För detta ändamål samverkade Berg-

kvist med kommunen i inte obetydlig grad. Dessa formerade en koalition för 

utökning. Kommunens dåvarande stadsarkitekt, Borgstrand, genomförde en 

lokaliseringsutredning som därefter låg till grund för detaljplanen. Bergkvist 

bekostade framtagandet av detaljplanen som samme Borgstrand tog fram 

som ett uppdrag på sin egen firma. Planarbetet vägleddes av kommunens 

samhällsbyggnadskontor.  

    Då innehavarna av de fastigheter som omfattades av detaljplanen inte ville 

sälja beslutade kommunen att fastigheterna skulle exproprieras. Fastighetsä-

garna sökte hjälp hos Centrum för rättvisa (CFR) och fick det. Dessa forme-

rade en anti-utökningskoalition. Därefter ska någon typ av förhandling ha ägt 
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rum, vilket inte ledde till någon överenskommelse. Som juridiskt ombud för 

Fastighetsägarna överklagade CFR sedermera detaljplanen till Länsstyrelsen 

som upphävde den på grund av jävet. Koalitionerna processade därefter frå-

gan till högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen, där den tio år långa 

policyprocessen tog slut. Detaljplanen upphävdes och Fastighetsägarna och 

CFR vann. 

 

Bergkvist motiverades av föreställningar men agerade inom ramen för eko-

nomisk rationalitet. Avsikten var att förbättra förutsättningarna för näringsli-

vet i kommunen i syfte att säkra arbetstillfällen och bygdens vitalitet på sikt. 

Kommunen motiverades av föreställningar, liknande Bergkvists, och agerade 

med avsikt att förbättra förutsättningarna för näringslivet i kommunen. Ge-

nom att formera utökningskoalitionen ökade de bägge aktörerna möjlighet-

erna att nå det gemensamma policymålet: utökning av containerterminalen. 

Bergkvist bidrog framför allt med finansiella resurser och kommunen med 

att producera information, vägleda planarbetet och inte minst med juridisk 

befogenhet att fatta policybeslut. Det enda som utökningskoalitionen inte 

kontrollerade, som kunde påverka utfallet av policyprocessen, var egentligen 

fastighetsägarna. Strategin var här att i första hand förmå dem att frivilligt 

avyttra mark till utökningen i vetskap om att expropriation annars skulle ak-

tualiseras. I andra hand skulle marken exproprieras. Fastighetsägarna gick 

emellertid inte med på en försäljning och motsatte sig utökningen av olika 

personliga skäl: egenintressen. När expropriation aktualiserades kontaktade 

de CFR och bad om hjälp. CFR, motiverade av föreställningar, agerade med 

avsikt att säkra Fastighetsägarnas äganderätt samt den rättssäkerhet man an-

såg saknades i processen. Genom att formera anti-utökningskoalitionen 

ökade Fastighetsägarna och CFR möjligheterna att nå sina policymål. CFR 

bidrog med juridiska resurser och Fastighetsägarna gav CFR ett rättsfall som 

passade deras agenda. För CFR är det aktuella policy-subsystemet nämligen 

också en arena i ett annat policy-subsystem på högre policynivå. Avsikten 

med att driva rättsfall som detta är att verka för individuella fri- och rättig-

heter i hela Sverige. Genom CFR: s arbete med rättsprocesserna uppnår anti-

utökningskoalitionen policymålet: ingen utökning av containerterminalen. 

 

Varför det blev som det blev? Tre faktorer är centrala. För det första är det 

avgörande att Bergkvist tar initiativet till utökningen. Därmed startar policy-

processen. Initiativet är föreställningsmotiverat. Det sätt på vilket Bergkvist 

söker realisera denna föreställning är däremot ett resultat av ett rationellt nyt-

tomaximerande och ett bejakande av egenintressen.  

    För det andra så är CFR: s inblandning helt avgörande för utgången av po-

licyprocessen. Utan CFR hade rättsprocessen uteblivit. CFR: s engagemang 

är föreställningsmotiverat.  

    För det tredje är jävet avgörande för utgången av rättsprocessen. Jävet 

hade inte varit möjligt om kommunen tagit det grundläggande ansvaret för 
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rättssäkerheten i användandet av rättsinstitutet expropriation och skött plan-

arbetet på ett korrekt sätt. 

 

Kommunal expropriation för privata företag 

 
Äganderätten är skyddad i grundlagen.137 Ett undantag är att vissa offentliga 

beslutsfattare äger rätt att förordna om expropriation av tredje mans fastighet 

för annan persons förvärv138 om tre kriterier är uppfyllda: ett angeläget all-

mänintresse föreligger139, alternativ saknas och det i övrigt är proportioner-

ligt140.  

    Med mandatet att besluta om expropriation kommer förstås ett stort ansvar 

för rättssäkerheten. Huruvida ett angeläget allmänintresse föreligger i det här 

fallet är en delikat politisk och juridisk fråga. Det går inte att dra någon slut-

sats om det här. Det är heller inte nödvändigt. Däremot finns det fog för slut-

satsen att kommunen inte har tagit ansvar för rättssäkerheten. Hade man 

gjort det hade man i källmaterialet funnit diskussioner kring hur de juridiska 

kriterierna som medger expropriation är uppfyllda. Det hade funnits resone-

mang kring huruvida ett angeläget allmänintresse föreligger eller inte och i 

så fall hur. Det hade funnits uttömmande diskussioner om alla potentiella al-

ternativ (nu saknas helt diskussioner kring alternativet att Bergkvist möjligen 

skulle kunna utöka terminalen på sin egen mark) samt en motivering till hur 

inskränkningen av äganderätten är proportionerlig. På sin höjd finner man 

uttalanden som att ”samhällsnyttan har bedömts som stor” och ”här har vi ta-

git ställning för industrin”. Myndighetsutövning ska utövas under lagarna 

och grundregeln är att beslut ska motiveras. Motiveringar till hur de juridiska 

kriterierna är uppfyllda saknas i princip i besluten om expropriation, eller är 

implicita och bristfälliga. 

     

Det som gör det här fallet avvikande bland den här typen av fall är att en juri-

diskt kompetent och resursstark aktör agerar juridiskt ombud för de privatper-

soner som hotas av expropriation, ideellt. Sannolikt hade fallet varit ett i 

mängden om inte Centrum för rättvisa tagit sig an det.  

Vad säger då detta om kommunal expropriation för privata företag? Tyvärr 

är en rimlig teori att tillgång till adekvat juridisk kompetens, eller möjligheten 

att köpa sådan, är avgörande för utfallet av kommunala policyprocesser i fråga 

om expropriation för privata företag. De allra flesta privatpersoner torde sakna 

nödvändig juridisk kompetens för att driva ett sådant rättsfall eller de finansi-

ella resurser som krävs för att köpa sådan hjälp. I många kommuner kan relat-

ionen till näringslivet påminna om den i föreliggande fall. Hur det ser ut med 

rättssäkerheten är oklart. Många privatpersoner kanske går med på ”frivilliga” 

                                                 
137 Regeringsformen 15 § 2 kap. 
138 Expropriationslagen 
139 Regeringsformen 15 § 2 kap. 
140 Expropriationslagen 12 § 2 kap. 
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överenskommelser på grund av att de inte kan tillvarata sina rättigheter, eller 

rent av saknar kunskap om dem. Kanske tänker de, och troligen helt rationellt 

i så fall, att det är bättre att acceptera ett bud över marknadsvärdet tidigt i 

processen än att riskera att få en lägre ersättning vid tvångsinlösen.  

Vidare undersökningar av hur det förehåller sig empiriskt med nämnda te-

ori skulle med fördel bygga på en extensiv studie av den här typen av fall 

kombinerad med en intensiv fallstudie av ett strategiskt fall eller en strategisk 

jämförande fallstudie. Extensivt skulle det gå att undersöka följande: 1. I vil-

ken mån var överenskommelserna frivilliga? 2. Hade fastighetsägarna kun-

skap om sina rättigheter och de juridiska kriterierna för expropriation? 3. Hade 

de tillgång till juridisk kompetens eller ansåg de sig ha möjlighet att köpa så-

dan? 4. Om nej, hade de agerat annorlunda om de hade haft det?  

Det skulle också gå att granska ett slumpmässigt urval av beslutsprotokoll 

eller rent av samtliga sådana protokoll inom en viss tidsram, för att se i vilken 

utsträckning kommuner motiverar beslut om expropriation i förhållande till de 

juridiska kriterierna.  

Kunde man svara på dessa frågor för den här typen av fall generellt så 

skulle man ha goda möjligheter att dra viktiga slutsatser om användandet av 

rättsinstitutet expropriation på kommunal nivå för privata företags förvärv av 

privatpersoners mark, och rättssäkerheten i institutets användande. 

 

Implikationer för ACF 
 

Den övergripande slutsatsen är att ACF har varit analytiskt användbart för att 

förstå det här fallet. Det är fruktbart att fokusera på det som ACF pekar ut och 

även om de förutsägelser som kan härledas ur ramverket inte fungerar till fullo 

så fungerar de relativt väl. Särskilt med tanke på att ACF utvecklats och an-

vänts på betydligt högre policynivåer, mestadels i andra länder. Utifrån resul-

taten går det dock att dra slutsatser om vissa brister i ramverket, både avseende 

den aktuella policynivån och generiskt. Det här avsnittet pekar ut dessa brister 

och presenterar några förslag till hur ACF kan utvecklas för att hantera dem.  

     

Enligt ACF handlar en policyprocess om att aktörer agerar för att omsätta sina 

föreställningar i faktisk policy. De går därför i koalition med aktörer som har 

liknande föreställningar för att strategiskt använda koalitionens resurser för att 

påverka policyprocessen. I inledningen formulerades tre hypoteser utifrån 

ACF för att visa vad som vore att vänta av fallet utifrån ACF. Här diskuteras 

respektive hypotes i förhållande till resultatet.   
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H1: Aktörer är motiverade av ”policy core beliefs” 

 

Om hypotesen ska stämma så skulle alla aktörer ha varit motiverade av ”po-

licy core beliefs”. Så förhåller det sig nästan. Fastighetsägarna är det tydliga 

undantaget. De motiverades helt av egenintressen.  

 

H2: Om en intressent har ”policy core beliefs” agerar denne för att på-

verka policy 

 

Om hypotesen ska stämma skulle de intressenter som har ”policy core beli-

efs” ha agerat för att påverka policy. Så är inte fallet. Clas Ohlson och före-

ningarna Åhls hembygdsförening och Insjöns intresseförening har alla ”po-

licy core beliefs”, men de har inte agerat för att söka omsätta dessa i faktisk 

policy. Hypotes 2 stämmer inte. Detta indikerar att ”policy core beliefs” inte 

nödvändigtvis leder till ett agerande. 

 
H3: Aktörer i koalition har liknande ”policy core beliefs” 

 

Om hypotesen ska stämma skulle aktörer i en koalition ha liknande ”policy 

core beliefs”. Det stämmer delvis. Aktörerna i utökningskoalitionen, Berg-

kvist och kommunen, har liknande ”policy core beliefs”. Hypotesen stämmer 

dock inte för anti-utökningskoalitionen enär Fastighetsägarna helt saknar fö-

reställningar som kan kopplas till policyfrågan. Av detta kan man dra en vik-

tig slutsats: gemensamma policymål kan vara en viktigare koalitionsformer-

ande faktor än liknande föreställningar. Aktörer i koalition vill uppnå samma 

sak men inte nödvändigtvis av samma skäl. Att Fastighetsägarna allierat sig 

med CFR beror inte på liknande föreställningar. Det enda de har gemensamt 

är att de har samma policymål. Detta förhållande uppstår dock först när CFR 

har tagit sig an rättsfallet, och det gör CFR för att verka för ett annat policy-

mål i ett annat policy-subsytem på högre policynivå. Anti-utökningskoalit-

ionen är därför också ett exempel på ”resource interdependence”.141 Fastig-

hetsägarna vill ha juridisk hjälp och CFR vill ha ett lämpligt rättsfall.  

 

Det går alltså inte att till fullo förklara händelserna i fallet utifrån ACF. Var-

för? Vad beror på ACF generiskt och vad kommer sig av kontext och policy-

nivå? Kan man utveckla ACF för att förklara detta?  

 

  

                                                 
141 Hysing & Olsson, “Contextualising the Advocacy Coalition Framework: Theorising Change in Swedish Forest Policy”, 

s. 745 
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Hur ACF kan utvecklas 
 

Resultaten visar att några delar av ACF behöver utvecklas. Nedan redogörs 

för vilka delar det gäller, varför det är så samt några uppslag på hur man skulle 

kunna utveckla ACF till ett mer användbart analysverktyg med större koncep-

tuell förståelse för policyprocesser. 

 

Relationen mellan föreställningar och intressen 
 

Vilar ACF för tungt på antagandet att det är föreställningar som motiverar 

aktörer till ”policy action”? Resultaten i det här fallet tyder på det. ACF: s 

”belief system” anses emellertid också behöva omprövas.142 Om ACF skulle 

beakta intressen jämte föreställningar skulle förklaringen av föreliggande fall 

bli starkare. Uppsatsen ger därmed stöd till Szarka143 och Nohrstedt144 som 

argumenterat för att intressen bör inkorporeras i ACF som en självständig 

förklaringskategori jämte föreställningar. 

    Uppenbarligen kan intressen spela en viktig roll i policyprocesser. Det har 

Nohrstedt och Szarka visat och det är visat i föreliggande fall. Det som är 

unikt med Fastighetsägarna är att de helt saknar ”policy core beliefs”. Detta 

skiljer sig markant ifrån Bergkvist som ju motiveras av föreställningar men 

beaktar egenintressen i valet av strategi (precis som Nohrstedt visar att Soci-

aldemokraterna gjorde i policy-subsystemet svensk kärnkraft145).  
    Det förefaller som att intressen respektive föreställningar var för sig kan 

utgöra tillräcklig grund för ageranden. Samtidigt förefaller det som att age-

randen, i alla fall i vissa fall, bäst förstås genom att beakta både föreställ-

ningar och intressen. Om ACF ska inkorporera intressen måste därför relat-

ionen mellan intressen och föreställningar studeras. Hur ska relationen mel-

lan intressen och föreställningar förstås inom ramen för ACF? 

 

Graden av policyabstraktion 
 
Fastighetsägarnas och Bergkvists ageranden är speciella ur ACF-perspektiv. 

Fastighetsägarna är fysiska personer och de är motiverade av egenintressen, 

inte av föreställningar. Bergkvist motiveras av föreställningar men beaktar 

samtidigt egenintressen vid valet av strategi så till den milda grad att Berg-

kvist avstår ifrån att utöka terminalen om det måste ske på den egna expans-

ionsmarken. Vad betyder detta för ACF? Finns det skillnader mellan olika 

policy-subsystem som har betydelse för aktörers ageranden?  

                                                 
142 Jenkins-Smith et al., , “The Advocacy Coalition Framework: Foundations, Evolution, and Ongoing Research” 
143 Szarka, “Bringing Interests Back In: Using Coalition Theories to Explain European Wind Power Policies” 
144 Nohrstedt, “Do Advocacy Coalitions Matter? Crisis and Change in Swedish Nuclear Energy Policy” 
145 Ibid. 
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    En sådan skillnad skulle kunna vara graden av policyabstraktion. Med po-

licyabstraktion avser jag i vilken grad policyfrågan, och de olika policyför-

slag som har formulerats, är abstrakta eller konkreta. Ju mer abstrakt en poli-

cyfråga och relaterade policyförslag är, desto viktigare blir föreställningar 

som förklaringsvariabel. Det beror på att ju mer abstrakt en policyfråga är, 

desto mer abstrakta och indirekta är potentiella effekter av olika förslag. Det 

blir då mindre sannolikt att människor identifierar potentiella effekter som 

påverkar deras intressen negativt och agerar för att tillvarata dessa intressen i 

policyprocessen. Omvänt så innebär det att policyfrågor och förslag som är 

mer konkreta också har en mer direkt påverkan på intressenters och potenti-

ella aktörers intressen, varför de i högre grad identifierar dessa effekter och 

agerar för att tillvarata sina intressen. Graden av policyabstraktion är därför 

en kontextuell variabel. 

    Graden av policyabstraktion bör ofta följa policynivå. Policyfrågor tende-

rar att vara mer abstrakta på högre nivåer än på lägre. Det är naturligt. Man 

bör därför finna att intressen är vanligare som motiv bakom ageranden i poli-

cyprocesser på låg policynivå och att föreställningar är vanligare som motiv 

på högre policynivåer. Vidare borde ageranden på högre policynivåer gene-

rellt sett kräva en högre grad av organisation, varför fysiska personer före-

kommer mindre frekvent som aktörer på högre policynivåer. Där söker fy-

siska personer oftare att utöva inflytande genom organisationer istället, oav-

sett om agerandet motiveras av föreställningar eller intressen.  

    En följd av policyabstraktion är att människor kan agera för att realisera 

föreställningar på en högre policynivå samtidigt som de söker undvika eller 

rent av agerar för att motverka dess realiserande på en lägre policynivå i ett 

policy-subsystem där deras egna intressen påverkas negativt av det. Att 

Bergkvist försöker få till stånd en utökning av terminalen på fastighetsägar-

nas mark för gynna näringslivet och bygden (föreställningar), samtidigt som 

Bergkvist utesluter möjligheten att använda den egna expansionsmarken till 

utökningen för att den kan behövas till annat i framtiden (intresse), är ett ex-

empel på det. 

    Det innebär också att individer själva kan agera utifrån föreställningsmo-

tiv för att driva igenom policys på högre policynivåer trots att dess reali-

serande skulle skada deras egenintressen generellt eller i ett specifikt policy-

subsystem på lägre nivå, på grund av att policyeffekten är abstrakt och på-

verkar indirekt och därför inte identifieras av individen.   

    Detta skulle modellera individen som mindre altruistisk, mer egoistisk och 

som kapabel att godtyckligt välja när det passar att verka för högre ideal och 

när det passar att se om eget hus. Men det är förstås också fullt möjligt att 

agera i enlighet med sina föreställningar också när dessa står i konflikt med 

egna intressen. Människor gör det varje dag, skänker pengar till välgörenhet, 

engagerar sig ideellt för en högre sak eller räddar nödställda människor och 

djur med risk för den egna hälsan. I vilken utsträckning människor agerar på 

det ena eller det andra sättet varier, delvis på grund av olika personligheter. 

Personlighetstyper har också diskuterats som ett uppslag för att utveckla 
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ACF.146 Teoretiskt sett är det ett intressant uppslag. I praktiken kan det vara 

svårt att applicera, särskilt för policyanalytiker inför eller i pågående policy-

processer, med anledning av de data som behövs för att kunna utröna person-

lighetstyper. En möjlighet skulle då vara att ta fram personlighetsprofiler uti-

från tidigare ageranden och andra kända omständigheter. 

 

Policyprocesser som nollsummespel 
 

I analysen nämndes det att omständigheten att Clas Ohlson inte har sökt på-

verka inte nödvändigtvis innebär att deras ”policy core beliefs” saknat bety-

delse för deras agerande. Den alternativa förklaringen var att CO avstod ifrån 

att agera därför att de inte såg en utebliven utökning som ett hot mot relaterade 

föreställningar. CO uppgav ju att de kunde realisera sina föreställningar på 

annat sätt, genom att använda terminalen i Borlänge. Även om CO föredrog 

en utökning så inverkade sannolikt omständigheten att det fanns ett realistiskt 

alternativ på CO: s beslut att avstå ifrån att agera. I spelteoretisk mening var 

det troligen rationellt för CO att inta en passiv hållning. Rationellt givet kost-

naderna med ett agerande för utökningen kontra vinsterna med en faktisk ut-

ökning, i relation till möjligheten att utökningen kommer till stånd helt utan 

deras inblandning samt kostnaderna med att annars få hantera godset i Bor-

länge. Om man i ett tankeexperiment avsevärt ökar kostnaderna med alternativ 

Borlänge, eller helt tar bort det alternativet, så är en kvalificerad kontrafaktisk 

gissning att CO då skulle ha agerat för att försöka få till stånd en utökning på 

ett eller annat sätt, allt annat lika. Det hade kunna ske genom att kompensera 

fastighetsägarna ekonomiskt genom att krydda Bergkvist bud till dem, emot 

lämplig aktiepost i det nybildade Bergkvist-bolag som skulle sköta driften på 

terminalen. 

Om detta är sant, vad innebär det? Det innebär dels att ”policy core beliefs” 

faktiskt har spelat en roll för hur CO agerade. De söker realisera sina föreställ-

ningar men agerar rationellt i förhållande till de möjligheter som finns. Utök-

ning är för CO bara ett av minst två sätt att realisera föreställningarna på. För 

ACF innebär det att inte alla personer eller organisationer i ett policy-subsy-

stem med ”policy core beliefs” nödvändigtvis kommer att agera för att reali-

sera sina föreställningar i just det policy-subsystemet. Det kan finnas andra 

policy-subsystem inom vilka föreställningarna kan realiseras. Det kan finnas 

helt andra sätt att realisera dem på. I vilken mån potentiella aktörer med ”po-

licy core beliefs” agerar eller inte i ett visst policy-subsystem påverkas sanno-

likt av hur nära policyprocessen ligger ett nollsummespel. Om det inte finns 

några alternativ borde sannolikheten för att aktörer ska agera för att realisera 

sina föreställningar i just det policy-subsystemet vara högre. Om alternativ 

finns blir frågan i högre grad föremål för ett rationellt beslut utifrån kostnader 

                                                 
146 Jenkins-Smith et al., , “The Advocacy Coalition Framework: Foundations, Evolution, and Ongoing Research” 
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och vinster med respektive alternativ, och sannolikheten för ett agerande inom 

ett visst policy-subsystem sjunker.  

Detta påminner om vad Nohrstedt fann vara orsaken till Socialdemokrater-

nas agerande efter Chernobylkatastrofen: att partiet beaktade både föreställ-

ningar och intressen samt att partiet fattade beslut om sitt agerande utifrån en 

uppskattning av möjliga alternativa energikällor.147  

 

Hur kan ACF förhålla sig till detta? Givet det nyss sagda, förefaller en del av 

förklaringen till varför just Bergkvist, kommunen, CFR och Fastighetsägarna 

har agerat vara att policyprocessen för dessa aktörer liknar ett nollsummespel. 

Antingen så blir det en utökning eller så blir det inte det. Den ena koalitionens 

aktörer kommer att vinna allt och den andra kommer att förlora allt. Det är i 

alla fall så de upplever det. För Clas Ohlson är det emellertid annorlunda. De 

hanterar gärna sitt gods på en utökad terminal i Insjön men de är inte främ-

mande för att göra det i Borlänge. För dem är policyprocessen inte ett noll-

summespel.  

    Huruvida en policyprocess är ett nollsummespel eller inte, i bemärkelsen 

att utfallet av just den policyprocessen är avgörande för om en potentiell aktör 

kommer att kunna realisera vissa föreställningar eller inte, kan sannolikt ha 

stor betydelse för om denne kommer att agera eller inte. Att fånga dimens-

ionen nollsummespel eller inte skulle kunna öka ACF: s styrka som analys-

verktyg för policyprocesser samt stärka ACF: s teoretiska förståelse och för-

klaringskraft. 

ACF för policyanalytiker 

 

Jenkins-Smith, Nohrstedt, Weible och Sabatier har uppmanat forskare att ut-

veckla ACF som ett mer praktiskt användbart analysverktyg i riktiga policy-

processer.148 Nedan presenteras några bidrag.  

Om det är sant att både föreställningar och egenintressen, var och en för sig 

eller tillsammans, kan avgöra hur en aktör kommer att agera så skulle ACF 

kunna användas till följande. ACF skulle kunna användas för att undvika ut-

dragna policykonflikter samt för att se om det finns möjligheter att lösa redan 

uppkomna policykonflikter. Detta genom att utreda vilka personer eller orga-

nisationer som kan ha ett intresse av en viss fråga, vilka av dessa som skulle 

kunna tänka sig att engagera sig och varför, vad de i så fall skulle försöka 

uppnå och hur. Information om detta bör medge klokare beslut om hur man 

bör framskrida innan en policyprocess inleds eller efter att den har blivit före-

mål för konflikt, för att maximera möjligheterna att uppnå sina mål. Konflikter 

                                                 
147 Nohrstedt, “Do Advocacy Coalitions Matter? Crisis and Change in Swedish Nuclear Energy Policy” 
148Jenkins-Smith et al., “The Advocacy Coalition Framework: Foundations, Evolution, and Ongoing Research” 
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är kostsamma och det är ofta önskvärt att söka undvika dem. Med nämnda 

information för handen kan en ”policy maker” anstränga sig för att skapa po-

licys som inte liknar nollsummespel i syfte att undvika eller minimera policy-

konflikter.  

Utgör koalitionerna ”advocacy coalitions”? 

 

En tänkbar invändning är att de identifierade koalitionerna inte överhuvudta-

get utgör det som ACF avser med ”advocacy coalitions”. Särskilt anti-utök-

ningskoalitionen avviker då Fastighetsägarna saknar policyrelevanta föreställ-

ningar och dessutom är privatpersoner. Taget ytterligare ett steg skulle man 

kunna invända att ACF överhuvudtaget inte omfattar lokal policynivå och att 

fallet därför saknar relevans för ACF. Koalitioner som inte formerar sig på 

basis av föreställningar är väl dessutom per definition inte ”advocacy coalit-

ions” och aktörer som agerar utifrån intressen är väl per definition inte ACF-

aktörer?          

    Det är en korrekt slutsats, om man använder ACF blott som en taxalogi för 

katalogisering av policyrelaterade objekt och fenomen. En sådan hållning är 

dock inte förenlig med ambitionen att utveckla ett teoretiskt ramverk för att 

förstå och förklara policyprocesser. Med en sådan inställning kastar man ut 

det berömda barnet med badvattnet, som Szarka har påpekat.149 Detsamma 

gäller hållningen till fall på andra policynivåer än den ACF vanligtvis appli-

ceras på. En policyprocess är en policyprocess och ACF kan inte vara ett ram-

verk exklusivt för policyprocesser på en viss policynivå. Det vore ologiskt och 

dessutom oförenligt med ambitionen med ACF. Om ACF visar sig fungera 

mer tillfredsställande på vissa policynivåer än på andra så finns det däremot 

anledning studera varför så är fallet och om ACF kan utvecklas för att hantera 

det. Detta är inget konstigt utan tvärtom vad som är att vänta ett teoretiskt 

ramverk som ACF. Det är inte fulländat. Det kan och bör utvecklas i syfte att 

fortsätta utvecklingen av en större och bättre konceptuell förståelse för poli-

cyprocesser. Att applicera ramverket på nya annorlunda fall är en väg att gå.150 

 

                                                 
149 Szarka, “Bringing Interests Back In: Using Coalition Theories to Explain European Wind Power Policies” 
150 Kellstedt, Paul M. & Whitten, Guy D., The Fundamentals of Political Science Research Cambridge; New York: 

Cambridge University Press, 2009, s. 29 
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Föreställningar och intressen 

Uppsatsens syfte var att öka förståelsen för policyprocesser. Ambitionen var 

att bidra i den pågående diskussionen om hur ACF bör utvecklas. Det är visat 

att det finns god anledning att tala om föreställningar och intressen. Därmed 

finns all anledning att studera relationen mellan föreställningar och intressen 

i policyprocesser. En grundläggande förståelse för hur föreställningar och in-

tressen relaterar till varandra är en nödvändighet om intressen ska kunna in-

korporeras i ACF framgångsrikt. Det som kan vinnas är en större förståelse 

för policyprocessen och större möjligheter att förklara dem. Risken är att det 

kan göra ramverket så omfattande och mångbottnat att ACF blir ett ramverk 

som är svårt att använda, svårt att falsifiera och som söker förklara mycket 

med allt för mycket.151 Intressen kan hur som helst inte avfärdas av den anled-

ningen. Det är upp till forskare och framtida ansträngningar att hantera dessa 

problem genom god teoriutveckling.  

    Den här uppsatsen har presenterat några förslag kring hur ACF skulle kunna 

utvecklas. Dels för att nå större förståelse för policyprocesser generellt och på 

olika policynivåer, dels för att kunna inkorporera intressen jämte föreställ-

ningar utan att kostnaderna med detta överstiger vinsterna, teoretiskt sett. Det 

handlar om policyprocesser som nollsummespel och graden av policyabstrakt-

ion. Huruvida policyprocesser utgör nollsummespel eller inte för potentiella 

aktörer kan vara en nyckel till att förstå deras agerandeincitament och därmed 

också sannolikheten för att en given aktör ska agera. Graden av policyabstrakt-

ion är en kontextuell variabel som skulle kunna indikera om föreställningar 

eller intressen utgör den centrala faktorn i ett givet policy-subsystem. Att be-

akta graden av policyabstraktion skulle kunna vara värdefullt om ACF ska 

rymma både föreställningar och intressen. 

    Sabatier och Jenkins-Smith drog en gång slutsatsen att en ny public policy-

teori skulle skapa en större förståelse för policyprocessen om den lyckades 

beakta processen såväl ”top-down” som ”bottom-up”. Det var därför ACF 

skapades. Den här uppsatsen tar ett litet steg i riktning mot att ACF ska kunna 

beakta både föreställningar och intressen. Uppsatsen är därför ett litet steg mot 

en större förståelse för policyprocessen. 

 

 

                                                 
151 Kellstedt & Whitten, The Fundamentals of Political Science Research , ss. 40-42 
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APPENDIX 

Appendix innehåller en processkarta över policyprocessen med de viktigaste 

händelserna samt tre tabeller som översiktligt beskriver koalitionerna, aktö-

rerna, intressenterna samt deras respektive föreställningar, policypreferenser 

och resurser. 

 



BERGKVIST
2005 Bergkvist tar initiativ till utökning

KOMMUNEN
Kommunen genomför
lokaliseringsutredning

Lokaliserings-
utredning
(Borgstrand)

BERGKVIST
Bergkvist bekostar arbetet 

med att ta fram detaljplanen

Detaljplan för
utökning
(Borgstrand)

KOMMUNEN
Byggnads- och trafiknämnden 
beviljar detaljplan för utökning

FASTIGHETSÄGARNA
Fastighetsägarna klagar 

hos kommunen

KOMMUNEN

BERGKVIST
Bergkvist budar på fastigheterna

Kommunen bordlägger
ärendet om utökning

2006

2007

2009 KOMMUNEN
Kommunen återupptar

planen och inleder samråd FASTIGHETSÄGARNA
Fastighetsägarna ber 

Centrum för rättvisa (CFR) 
om hjälp

Genomförande-
avtal

BERGKVIST  KOMMUNEN

CFRBERGKVIST  KOMMUNEN FASTIGHETSÄGARNA
Kommunen bordlägger ärendet, uppdrar åt  
Arnesson att facilitera förhandlingar för att 

åstadkomma frivillig överenskommelse. 

Fullmäktige antar detaljplan för utökning. Efter 
samråd med Bergkvist överklagar kommunen 

Länsstyrelsens beslut att upphäva planen.

CFR företräder Fastighetsägarna i förhandlingar 
och driver rättsprocesser som juridiskt ombud 

för deras räkning genom att överklaga 
detaljplanen till Länsstyrelsen

 Förhandlingar
misslyckas

Rättsliga 
processer

DOMSLUT 
CFR och Fastighetsägarna 
vinner i Mark- och miljö-

överdomstolen

POLICYPROCESSEN

2010

2011

2012



UTÖKNINGSKOALITIONEN 
 
 

              BERGKVIST LEKSANDS KOMMUN 

Deep core beliefs   Näringsliv är framtid Näringsliv är samhällsbärande 

Policy core beliefs 
 

Näringsliv är Insjöns framtid 
 

Näringslivet i kommunen är samhällsbärande 

Secondary beliefs 

 

Näringslivet behöver logistiken som utökningen ger 

för att kunna utvecklas och vara kvar i kommunen  

 

Alternativa lokaliseringar av terminalen 

 är inte ekonomiskt realiserbara 

 

Transportekonomiskt god logistik viktigt för 

näringslivsutveckling 

 
Policypreferens 

 

 

Utökning av befintlig terminal 

 

 

 

Utökning av befintlig terminal 

 

 
 

Resurser 
 
 
 

Finansiella resurser 

 

Juridisk befogenhet att fatta policybeslut 

 



ANTI-UTÖKNINGSKOALITIONEN 
 

 CENTRUM FÖR RÄTTVISA FASTIGHETSÄGARNA 

Deep core beliefs 
Individuella fri- & 

rättigheter 
Rättstat  

Policy core beliefs Äganderätten Rättssäkerhet  

Secondary beliefs 

 
De enskilda intressena väger tyngre än allmänintresset 

 
Alternativ till utökning finns och är inte uttömda 

 

 

Policypreferens 

 

Stickspår till Clas Ohlson 

 

Ingen utökning av befintlig terminal på bekostnad av 

Fastighetsägarna 

 

 

Stickspår till Clas Ohlson 

 

Ingen utökning av befintlig terminal på bekostnad av 

Fastighetsägarna 

 

Resurser 

 

Juridisk kompetens 

 

Skickligt ledarskap 

 

 

 



INTRESSENTER 
 
 

              CLAS OHLSON FÖRENINGARNA 

Deep core beliefs   Hållbarhet och miljöhänsyn Näringsliv är framtid 

Policy core beliefs 
 

Hållbara och miljövänliga transporter 
 

Näringsliv är Insjöns framtid 

Secondary beliefs 

 

 

Framtida god logistik på terminalen kräver utökning  

 

Tillkommande volymer kan hanteras i Borlänge 

 

 

Alternativa lokaliseringar inte ekonomiskt realiserbara i 

konkurrens med lastbilstransporter 

 
Policypreferens 

 

 

Utökning av befintlig terminal 

 

 

 

Utökning av befintlig terminal 

 

 
 

Resurser 
 
 
 

Finansiella resurser 

 

Legitimitet? 

 

 


