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Abstract 

Urrutia Valdés, E. 2016. Fungerar kritisk realism i teori och praktik? En studie om den kritiska realismens 

analytiska förmågor, med hjälp av en granskning av Tunnelkommissionens slutrapport. Kulturgeografiska 

institutionen, arbetsrapportserie, Uppsala universitet. 

Visionen med tunnelbygget i Hallandsåsen var att det skulle generera vinster på olika plan, men det kom mer att 

handla om snabba problemlösningar som inte alls blev tidseffektiva. Tunnelkommissionen analyserade problemen 

och släppte en slutrapport där lösningar föreslagits. Syftet med denna uppsats är att sammanfatta kritisk realism 

som en vetenskapsteori vars ontologiska och epistemologiska grunder skiljer sig från andra och som därmed 

behandlar teoretiska och praktiska aspekter annorlunda inom forskning. Därefter ska kritisk-realistiska 

angreppssätt analyseras i relation till Tunnelkommissionens slutrapport för att sedan kunna se om någon av dem 

reflekterar svagheter eller styrkor i olika anseenden. Resultatet av undersökningen visade att Tunnelkommissionen 

har svagheter i deras ställningstagande mot förståelser av grundläggande faktorer och endast finner lösningar som 

ur ett kritisk-realistiskt perspektiv skulle anses vara temporära. Kritisk realism däremot har svagheter i den 

bemärkelsen att det är svårt att komma fram med specifika tillvägagångssätt som reflekterar deras ontologiska och 

epistemologiska grunder i praktiken. Däremot visar denna undersökning att kritisk realism också förmedlar nya 

insikter inom forskning genom att förmedla nya grundläggande ställningstaganden.  

Nyckelord: Kritisk realism, Kausalitet, Metod, Hallandsåsen, Tunnelkommissionen 

Handledare: Peeter Maandi 

  



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1. INLEDNING     4 

1.1 Syfte och frågeställning    4 

1.2 Avgränsning och material    4 

 

2.  FUNDAMENTALA STÅNDPUNKTER I KRITISK REALISM 5 

2.1 Ontologi      5 

2.2 Epistemologi     7 

2.3 Kritiska realismens metodologi    7 

2.4 Praktisk applicering     10 

 

3. METOD      13 

3.1 Kvalitativ textanalys     13 

3.2 Textanalys ur ett kritisk-realistiskt perspektiv   14 

 

4. TUNNELBYGGE I HALLANDSÅSENS   15 

4.1 Bakgrund till tunnelbygget i Hallandsåsen   16 

4.2 Resultat och konsekvenser med bygget    16 

4.3 Redogörelse av orsaksavsnitt i slutrapporten från Tunnelkommissionen 17 

 

5. ORSAKSAVSNITT OCH KRITITSK REALISM  20 

5.1 Tunnelkommissionens metoder och slutsatser med kritisk realism 21 

5.2 Tillstånd och tillåtlighetsprövning och kritisk realism  22 

5.3 Tillsyn och kritisk realism    23 

5.4 Projektets utförande och kritisk realism   24 

 

6. SLUTSATS     25 

6.1 Tunnelkommissionens angreppssätt    25 

6.2 Kritisk realism som vetenskapsteoretiskt angreppssätt  26 

 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING   27 

     



4 
 

1. INLEDNING 

 

Tunnelbygget i Hallandsåsen var ett projekt med stora förhoppningar om bland annat en 

underlättad pendling för resenärer och billigare kostnader för tunga gods som behövdes 

transporteras. Med det målet satt kom det däremot istället att kantras av otaliga misslyckande 

från många olika håll. Projektet kom emellertid att handla om för höga kostnader, förseningar 

i bygget och framförallt miljöförstöring som dessutom påverkade samhället i omnejd på olika 

sätt.  Många försök att lösa problemen gjordes, men inget som var tillräckligt effektivt på kort 

varsel. Regeringen bestämde sig därför att ge Tunnelkommissionen i uppdrag att undersöka 

problemen och komma med förslag på vad som kunde lösa situationen. Slutrapporten kom 1998 

och nog löste sig problemen och tunneln togs i bruk 2015 efter mycket krångel. Däremot 

innebär det inte att undersökningar som gjordes omkring problemen inte går att analyseras 

vidare i efterhand.  

Kritisk realism är en vetenskapsteori som anser att problem av den här typen är intressanta 

eftersom de kan förmedla nya kunskaper. Med hjälp av en annorlunda ontologi och 

epistemologi ser kritiska realister problemen på ett annat sätt och försöker finna nya 

tillvägagångssätt som genererar mer kunskap och nya insikter. Av denna anledning är 

uppsatsens ett försök att sammanfatta kritisk realism utifrån deras analytiska styrkor och 

svagheter. Hallandsåsen blir en utgångspunkt i analysen och slutrapporten från 

Tunnelkommissionen kommer att kopplas med det kritisk-realistiska perspektivet för att se vad 

denna vetenskapsteori kan erbjuda.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att i första hand summera de ontologiska och epistemologiska 

grunderna i kritisk realism som vetenskapsteori. Sedan ska den praktiska appliceringen av 

kritisk realism i forskningen kritiseras med hjälp av analyser av relevant litteratur kopplade till 

denna teori. Detta ska drivas på med en kvalitativ textanalys av Tunnelkommissionens 

slutrapport utifrån ett kritisk-realistiskt perspektiv.  

Uppsatsens frågeställningar är: 

 Vilka är för- och nackdelarna med att tillämpa kritisk realism i teoretiska, men 

framförallt praktiska avseenden inom forskning? 

 På vilka sätt visar Tunnelkommissionens slutrapport att de förhåller sig till 

ståndpunkter relaterade till kritisk realism? 

 

1.2 Avgränsning och material 

Materialet jag har använt går att dela in i tre kategorier. I den första bestående av teori använde 

jag två huvudsakliga böcker av Andrew Sayer Realism and Social Science (1999) och Method 

in Social Science (2002), samt enstaka avsnitt ur Stuart Aitkens och Gill Valentines bok 

Approaches to Human Geography (2015) och Richard Peets bok Modern Geographical 

Thought (1998). Till den andra kategorin där jag har förklarat metod och metodologi använde 

jag mig huvudsakligen av Paul K. Edwards, Joe O’Mahoneys och Steve Vincents bok Studying 

Organizations Using Critical Realism: A Practical Guide (2014) och Petter Naess artikel Built 

environment, causality and urban planning (2016). Till den sista kategorin där analyser utfördes 
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använde jag mig av Statens offentliga utredningar (1998:137), basfakta från trafikverkets 

hemsida, enstaka material från Jan Nyströms och Lennart Tonells bok Planeringens grunder – 

En översikt (2012) och övrigt litteratur med.  

Avgränsningen baserar sig på att det är en relativt bred teori att behandla och därmed var 

det viktigt att begränsa mig till ett par betydelsefulla gestalter som bearbetar detta ämne. Att 

avgränsningen föll på böckerna av Sayer, och inte Bhaskar som likaså var en viktig gestalt, var 

av den anledningen att även de haft ett starkt inflytande på kritisk realism överlag. Texterna av 

Edwards m.fl. och Naess var väsentliga i det avseende att det gav en modern inblick i praktisk 

applicering. Valet att avgränsa analysen av tunnelbygget fram till 1998 berodde dels på att 

slutrapporten utgavs då och för att det var fram tills då problemen var som störst. Dessutom 

hade en analys av åren efter inneburit en alldeles för bred omfattning av studien och hade 

hämmat en mer samlad analys.  

 

2. FUNDAMENTALA STÅNDPUNKTER I KRITISK REALISM 
 

2.1 Ontologi 

Den grundläggande idén med kritisk realism som vetenskapsteori är att världen existerar 

oberoende av vår vetskap om den, men inte vår beskrivning om den, som är starkt beroende av 

kunskap (Sayer, 2015, s. 106). Peet (1998, s. 166), som för övrigt uttryckligen inte är realist, 

förklarar det med att det är människan som frambringar kunskaper om saker som inte är skapade 

av dem själva. Sayer förklarar detta med ett exempel från hur naturgeografin ger saker en 

innebörd. Naturgeografin måste utveckla förståelser, som exempelvis morän, för att kunna 

skilja mellan stenar, jord och slätter (Sayer 2015, s. 111). Anledning till att detta görs är för att 

det ska kunna hjälpa naturgeografer att förstå den fysiska världen och för att det underlättar att 

ha gemensamma betydelser (ibid). Kulturgeografer är därför mer intresserade av företeelser 

som inte har utvecklade förståelser som morän (ibid) 

För att vidare förstå exemplet om naturgeografin är det viktigt att förklara ytterligare ett 

par ståndpunkter inom kritisk realism. Ett exempel som Sayer (1999, s. 10) tar upp angående 

detta är antagandet om att jorden förr ansågs vara platt och nu anses den vara rund. Han väljer 

att referera till två angreppssätt, intransitiva dimensioner och transitiva dimensioner, som 

Bhaskar (1975, se ibid) använder sig av för att förklara utsträckningarna i kunskap och därmed 

också vår uppfattning om jorden är platt eller rund. Intransitiva dimensioner avser den 

utsträckningen av föremål, fysiska eller sociala företeelser, vi studerar inom vetenskap och 

transitiva dimensioner hänvisar till den uträckningen av diskurser och teorier som fungerar som 

förmedlare inom vetenskap (ibid).  Det Sayer (1999, s.11) försöker förklara med exemplet om 

jordens formgivning är att även om teorierna (transitiva) om jordens utseende ändras förblir 

jordens utseende (intransitiva) detsamma oavsett hur mycket kunskapen om den ändras. Vidare 

förklarar han att oavsett om forskare ändrar sin föreställning av något förändrar det sällan själva 

företeelsen de studerar (ibid). Ytterligare menar han att forskare bör ta rollen som tolkare och 

inte som en som konstruerar företeelser, samt att uppdelningen mellan intransitiv och transitiv 

inom vetenskapen hjälper oss se att världen och vår förståelse av den inte bör vara hopslagen 

(ibid). 
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Vidare är kausalitet en central övertygelse för realister som innebär att föremål är kapabla 

att göra saker som i sin tur produceras vid olika förhållanden och som även är kopplade genom 

något realister kallar kausala mekanismer (ibid). Däremot är detta inte allt som det står för. Om 

nu världen, eller saker, existerar oberoende av kunskap borde då alla antaganden om 

relationerna mellan dessa undermineras och det är problematiskt i sig (Sayer, 1999, s. 2). Hur 

förklarar då realister sitt påstående om världens oberoende? De anser att det som förklarar deras 

påstående är människans felbarhet av vår kunskap (ibid). När exempelvis vi människor antingen 

går in i något, gör misstag, eller får våra förutfattade meningar krossade så blir vi medvetna om 

att det finns en värld som existerar oberoende av vår kännedom om den. Sayer (ibid) analyserar 

också detta från ett motsatt perspektiv där världen likaså är en sammansättning eller ett resultat 

av vår egen kunskap, vilket skulle innebära att vi vet allt och då skulle allt vara felfritt. Detta 

innebär, som Sayer själv skriver, att realism är en filosofi som fokuserar på felbarhet.  

Genom kritisk realism övergripande ställningstagande har det uppenbarat sig ett flertal 

olika möjligheter för de annars, enligt Sayer (ibid), bristfälliga filosofiska och metodologiska 

föreställningarna inom exempelvis empirism och positivism i naturvetenskap1. Vidare hjälper 

kritisk realism till att ständigt utmana föreställningar som finns inom både naturvetenskap och 

samhällsvetenskap genom att slå ihop tillgjord naturalism med behovet av tolkande förståelse 

av det sociala livet (Sayer, 1999, s. 3). Även om kritisk realism kan vara till mycket hjälp för 

olika filosofiska förhållningsätt är det viktigt att påpeka att de själva anser sig inom 

samhällsvetenskap varken försöka fastställa några ”lagar” eller bevisa unika företeelser (Sayer, 

1999, s. 3). Istället menar de att detta är ett positivistiskt tänk som är onödigt eftersom det inte 

förklarar kausaliteten eller påverkan hos saker (Sayer, 2015, s. 109). Till skillnad från 

positivistiska närmanden där förändringar anses ske som regelbundna tycker realisterna att det 

är mekanismerna som skapar förändringarna (ibid). Med mekanismer menar kritisk realism att 

följden av handlingarna baserar sig på hur kontexten ser ut (Sayer, 2015, s. 110). Resultatet av 

detta blir att vi människor inte kan anta att sakerna sker av samma orsak konstant eftersom olika 

handlingar leder till olika konsekvenser beroende på helheten av situationen (ibid). För att 

kunna förstå och ta reda på hur de kausala mekanismerna fungerar menar Sayer (ibid) att 

kvalitativa metoder är av grundläggande betydelse för att ta reda på vad sakerna är kapabla att 

göra och vilken kontext det sker i.  Sayer (1999, s. 5) upplevde exempelvis att det var svårt att 

applicera marxistiska teorier empiriskt eftersom dem är mångsidiga och behandlar flertal frågor 

inom samhället. Han anser därför det är viktigt att vara mer kontextberoende och öppen för 

objektens kapacitetsförmåga när teorier ska appliceras empiriskt (ibid). Han skriver själv: 

In some ways, critical realism, with its focus on necessity and contingency rather than regularity, on open 

rather than closed systems, on the ways in which causal processes could produce quite different results in 

different contexts, fitted comfortably with these developments (Sayer, 1999, s. 5)  

Det han menar med detta är att kritisk realism hjälper till att se bortom denna strävan efter 

regelbundna mönster som många gånger reflekteras i olika teorier. Istället letas det efter 

kausalitet i olika specifika sammanhang och därmed se mekanismernas konstanta utveckling.  

 

                                                           
1 Kritiken baserar sig på de lagsökande och generaliserande föreställningarna. 
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2.2 Epistemologi 

Den kritiska realismens ontologi har granskats och presenteras och nu är det dags att göra 

detsamma med dess epistemologi. Åtskiljning av angreppsätt förekommer fler gånger inom 

kritisk realism och nu handlar det ännu en gång om något som Sayer tar hjälp av hos Bhaskar 

(1975, se Sayer, 1999, s. 12). Denna gång är det angreppssätten; the real, the actual och the 

empirical (ibid). Det förstnämnda är strukturerna och krafterna saker har, det andra är följderna 

som uppstår när sakerna utnyttjar sina krafter och det sista är erfarenheterna eller tolkningarna 

som dras från antingen the real eller the actual (ibid.). När det kommer till dessa tre olika 

angreppssätt menar Sayer (ibid) att kritisk-realistisk ontologi skiljer från andra ontologier på 

det sättet att den erbjuder en mer ”stratified ontology”. Det han försöker säga med detta är att 

andra ontologier fokuserar antingen enbart på the actual eller the empirical eller en 

sammanslagning av båda, medan kritisk realism erbjuder ontologier i flera lager genom att även 

inkludera the real(ibid). När en ”stratified ontology” erbjuds är det inte bara det som går att 

observeras som syns (empirical) eller konsekvenserna av utnyttjade krafter (actual), utan också 

de strukturer och krafter som fanns från första början (real) (ibid). Detta leder oss till ett 

annorlunda synsätt av kausalitet, vilket är en av de viktigaste aspekten inom realism. Realister 

ser objekt som en del av en större struktur som består av olika kopplade beståndsdelar vars 

kausala krafter blir synliga när de slås ihop (Sayer, 1999, s. 14). De kausala krafterna måste 

dock göras aktiva men resultatet blir olika beroende på omständigheterna inom den givna 

kontexten (ibid). Det är detta som gör att realister inte tror på reguljära utfall eftersom kontexten 

kan variera. Sayer (ibid) menar att förklaringen istället ligger i att se hur kausala mekanismer 

fungerar och under vilka omständigheter deras krafter har blivit aktiva. Han drar också en 

parallell till det positivistiska närmandet av kausalitet som innebär ett sökande efter regularitet 

där orsaken leder till en effekt ett antal gånger och därmed dras en slutsats att det är en 

regelbunden företeelse (ibid).  Däremot tror kritisk realism, som tidigare nämnt, på strukturerna 

som består av objekt med kausala krafter som utsöndrar sina krafter, men som skapar kausala 

mekanismer beroende på omständigheterna och som därefter leder till effekt (ibid). Sayer 

förklarar vidare […] the same mechanism can produce different outcomes according to context, 

or more precisely, according to its spatio-temporal relations with other objects, having their 

own causal powers and liabilities, which may trigger, block or modify its action (Sayer, 1999, 

s. 15). Detta är ett sätt för Sayer att förklara hur kritisk realism inte förhåller sig till regelbundna 

företeelser utan förespråkar en analys av de många olika effekter de olika mekanismerna kan 

ha och det är det som är viktigt för att förstå kausaliteten. 

 

2.3 Kritiska realismens metodologi 

En översiktlig genomgång av den kritiska realismens innebörd har nu presenterats och jag ska 

nu redogöra för några av dess metodologiska aspekter. Som framgår av ovanstående kan kritisk 

realism tyckas ha ett brett förhållningssätt som kan vara svårt att applicera i praktiken. Genom 

att förklara hur metoderna fullföljs ges en bättre förståelse om vad realister vill få fram med 

sina studier.  

De som förespråkar realism anser att många som utför empiriska studier är medvetna om 

teorierna om kunskap, men inte om konsekvenserna deras studier för med sig (Sayer, 2002, s. 

1). Realister menar att förespråkarna av empiriska studier har fått sina filosofiska 
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ställningstaganden accepterade av de flesta, men när det kommer till metoderna är det 

fortfarande mycket som är kvar att behandla (ibid). Dessutom anser många realister att 

empirister som inte är villiga att behandla filosofiska diskussioner inte bör röra deras 

förhållningssätt till metodhantering eftersom djupgående överläggningar hämmar deras arbete 

(ibid). Sayer (2002, s. 2) menar att det måste ske diskussioner av empiriska metodologiska 

ställningstaganden, som exempelvis generalisering, för att se om det fortfarande är användbart 

eller inte.  Han försöker förklara att våra närmanden av metoder i studier vi utför baserar sig på 

den grundläggande definitionen av studieområdet, samt vilken förståelse vi har av fundamentala 

ting (ibid). Ur ett filosofiskt perspektiv är förståelse av ting viktigt eftersom du som forskare 

istället bör leta efter svar ur reflektioner och inte ur ett rutinmässigt forskande eftersom det 

sistnämnda begränsar resultatet (ibid).  

Sayer (ibid) ställer sig kritisk till den uppmärksamhet kvalitativa och kvantitativa metoder 

fått eftersom dessa ofta ignorerar förståelserna, teoretiseringen och reflektioner som bör 

inkluderas i forskningen. Med andra ord är det är ur detta perspektiv som många realister drar 

slutsatsen att tankesättet bakom metodanvändandet måste förändras. En utgångspunkt som 

förklarar att nonchalansen av förståelser, teoretiseringar och reflektioner är problematiskt i 

metodanvändandet är den normativa förklaringen att kausaliteten bakom företeelser är ett 

resultat av regelbundenhet (ibid). För att kunna ta ett steg bort från det normativa angreppssättet 

inom empiriska studier menar realister att företeelser och sociala relationer måste analyseras på 

ett sätt där kausala krafter kan både ge och inte ge en regelbundenhet (Sayer, 2002, s. 3). 

Resultatet blir att mycket mer fokus läggs på metoder som förklarar företeelsernas och tingens 

karaktär som i sin tur förklarar kausala processer och inte mycket fokus på kvantitativa metoder 

för att hitta regelbundenhet (ibid). Med detta förhållningssätt till hands ställer nog sig många 

frågan om vilka metoder som ska användas om nu detta är fallet. Sayer (2002, s. 4) refererar 

ännu en gång till Roy Bhaskar som menade att filosofi och metodologi ska ses som förmedlare 

eller hjälpmedel för vetenskapen. Det som menas är att filosofi inte ska vara en sekvens i 

forskningen som ska hamna i skymundan på grund av rädslan för vilka konsekvenser det kan 

ha för resultatet eller forskningsprocessen (ibid).  Eftersom metod även är en praktisk företeelse 

är det viktigt att anpassa metoderna i relation till hur sakerna vi studerar sker, samt att syftet 

och våra förväntningar med studien är bestämda (ibid).  

Ett grundläggande koncept i Andrew Sayers bok Method in Social Science – A realist 

approach är ett försök att inkludera filosofiska aspekter i både teorin och praktiken då han anser 

att det många gånger exkluderas. Genom att närma sig olika normativa studieområden och 

metoder försöker Sayer (2002) i sin bok förklara hur olika punkter måste tas hänsyn till under 

studier i samhällskunskap. Ett av dessa är att kunskap i relation till det praktiska inom 

samhällskunskap och de ämnesområden som finns till hands bör förbättras (Sayer, 2002, s. 43). 

Han förklarar vidare knowledge – whether adequate or not – never develops in a vacuum but is 

always embedded in social practices and we can more fully understand the former if we know 

the latter (Sayer, 2002, s. 43). Med andra ord försöker han säga att relationen mellan oss och 

det vi studerar bör vara mer sammanslaget i praktiken (ibid).  

Vidare i boken behandlar Sayer (2002, s. 83) fortfarande abstrakta punkter, men i mindre 

utsträckning och förklarar mer hur relationerna mellan teori och observation ser ut. Han 

förklarar denna relation med att det ursprungligen måste ske en bättre förståelse av teori och 
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våra uppfattningar om saker, samt en förståelse av förhållandet mellan kunskap och det som 

studeras (ibid). När det kommer till praktisk applicering av det föregående väljer Sayer att 

vända sig till konceptet om att världen kan förstås genom tillgängliga angreppssätt (ibid). Det 

är emellertid vid denna punkt som förståelsen av tillvägagångssätt förändras hos många realister. 

De menar att de angreppssätt som är tillgängliga ska däremot inte vara avgörande för hur 

världsstrukturen ser ut (ibid). Sayer (ibid) menar också att observation som angreppssätt är 

belastad av teoretiska ansatser och dess tillämpning avgörs utifrån dess funktionsduglighet. 

Resultatet av detta innebär att de sanningar som eftersträvas genom observationer är inte 

totalitära, utan baserar sig på funktionsduglighet (ibid).  

Det är alltså viktigt för realister att ta reda på kausaliteten bakom företeelser, samt kausala 

krafter och kausala mekanismer för att på det sättet närma sig en förklaring. Många realister 

förespråkar kvalitativa metoder framför kvantitativa för att åstadkomma en förklaring av 

kausaliteten då det sistnämnda anses många gånger endast fastställa vanliga karakteristiska 

egenskaper (Sayer, 2002, s. 115). Däremot förekommer det ofta att de kvalitativa metoderna 

hamnar i skymundan under studiens gång, vars syfte är att förklara för oss vilka kausala 

betydelser de olika mekanismerna kunnat ha (ibid). Sayer (ibid) refererar till studier som har 

gjorts om bostadsfördelningar där det sökts efter specifika egenskaper eller företeelser, men då 

har det inte tagits hänsyn till att det finns mekanismer som förklarar de strukturer som 

företeelserna sker i. Med detta sagt innebär det att olika teorier och metodologier inte får komma 

fram i studier när de bör det i praktiken. Resultatet av det blir att forskaren vet än mindre om 

sitt studieobjekt (ibid). Anledningen till att det är viktigt att få fram dessa saker i utförandet av 

studier är för att relationen mellan det abstrakta2 och det konkreta3 leder till en slags sfär där 

strukturer, mekanismer och krafter interagerar (Figur 1) (Sayer, 2002, s. 116).  

Figur 1. Relationen mellan abstrakt och konkret 

Källa: Sayer, A., 2002, s. 116. Method in Social Science. Routledge, London, US. 

 

                                                           
2 Enskilda aspekter hos saker 
3 Alla sammanslagna aspekter i ett, exempelvis institutioner, människor aktiviteter osv. 
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Resultatet blir att samma mekanism når en kritisk punkt omgiven av olika omständigheter och 

det leder till krafter som i sin tur kan leda till att en rad olika händelser sker, däremot kan detta 

ske omvänt i det mån att samma händelse kan ha olika mekanismer (ibid). När det kommer till 

applicering i praktiken skiljs därmed det abstrakta med det konkreta då de på vartdera sättet 

analyserar olika synvinklar. Den förstnämnda analyserar de grundläggande kausala krafter i 

strukturerna och det sistnämnda undersöker vad som händer när dessa strukturer slås ihop (ibid). 

Med ovanstående försöker Sayer (2002, s. 151) förklara att sakers karaktär, metoder som 

används, förhållningsätt inom studier och olika påståenden i exempelvis teori är beroende av 

varandra. Enligt honom innebär detta att inte vilken typ av påstående eller kunskap som helst 

kan generera ett givande resultat (ibid). Vidare reflekterar han över och exemplifierar med 

metodernas applicerbarhet när forskare ska mäta hur olika system fungerar. Sayer (ibid) menar 

att möjligheten till resultat inom detta ämnesområde är beroende av systemets öppenhet eller 

isolering. Det han försöker motsätta sig i detta fall är att vissa förståelser av vetenskap skapar 

sig själva en bild av trovärdighet och genomförbarhet av deras metoder när de appliceras på 

exempelvis isolerade system (ibid). Slutligen anses de vara trovärdiga och deras metoder 

genomförbara till den punkten att resultaten de kommer fram till anses vara universella trots att 

systemet ifråga var isolerat (ibid). Däremot är det viktigt att ta hänsyn till resultat som samlats 

in och analysera den bakomliggande undersökningens metodval för att utifrån det kunna dra 

lärdom (ibid). Slutsatsen av detta blir att realister anser att eftersträvan av att en specifik metod 

ska passa in i alla studier ska överges (ibid).  

I boken granskar Sayer (2002, s. 199) begränsningar kvantitativa metoder har och att det 

finns en förutfattad förståelse om att vissa filosofiska ställningstagande och närmanden fungerar 

bättre än andra. If researchers discard knowledge in this way and start to think simply in terms 

of ‘variables’ and their quantitative relationships it is easy to get the impression that there isn’t 

much ‘theory’ around (Sayer, 2002, s. 201). Med detta försöker han förklara att det ensidiga 

beslutet att använda sig av kvantitativa metoder kan leda till insikt om att även teori har en 

viktig ståndpunkt i forskning. Sayer (2002, s. 253) förklarar vidare att kunskap ska ses som 

något som beskriver saker och inte bestämmer beteendemönster hos människor. Med andra ord 

innebär detta att kunskap ska ses som ett teoretiskt och praktiskt tillbehör i forskning snarare 

än befogande.  

 

2.4 Praktiskt applicering 

För att vidare kontextualisera metodologin i praktiska uttryck kommer jag nu att presentera hur 

kritisk realism appliceras. I Paul K. Edwards, Joe O’Mahoney och Steve Vincent (2014) bok 

Studying Organizations Using Critical Realism: A Practical Guide presenteras en rad olika 

praktiska exempel där kritisk realism används för att får svar på det som söks. Däremot är det 

endast ett par av de som är av relevans i denna studie och därför kommer det bara att skrivas 

om dem4. 

Den kritiska realismens närmande till forskning kan te sig som vilken konventionell 

akademisk undersökning som helst till en början. Enligt Edwards, O’Mahoney och Vincent 

(2014, s. 13) börjar kritisk realism med att analysera teorier som finns till hands och presentera 

deras innebörd. Därefter kommer det en litteraturgenomgång och här förhåller sig realister till 

                                                           
4 Valet att utesluta vissa praktiska exempel baserar sig enbart på relevans. 
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tre stycken grundläggande angreppssätt (Edwards, O’Mahoney och Vincent, 2014, s. 14). Det 

första är att urskilja mellan mer realistisk teoretisering och mindre realistisk. Andra 

angreppssättet är att efter tidigare urskiljning fortsättningsvis fastställa de mekanismer som är 

av relevans för det som studeras. Sista angreppsättet är att vidare analysera mekanismerna och 

leta efter felaktigheter i själva processerna som leder till förändringar inom den kontexten de 

befinner sig i.  

Vidare förklarar de i boken In general, in CR5 guided research the goal is to synthesize 

from the available ideas and relevant data an account of what is happening to key social 

mechanisms and processes (Edwards, O’Mahoney och Vincent, 2014, s. 21). Som citatet säger 

försöker realister förklara händelseförlopp med hjälp av befintligt material och metoder de 

använder sig av för att åstadkomma detta kan variera markant eftersom användandet av metoder 

är flexibelt istället för normativt betingat (Edwards, O’Mahoney och Vincent, 2014, s. 22).  

Som många gånger tidigare nämnt i denna teoridel är realisters huvudsakliga mål att 

identifiera kausaliteten eller kausala mekanismer, och abduktion är ett tankesätt som ofta 

appliceras i forskningen (Edwards, O’Mahoney och Vincent 2014, s. 24). Abduktion i relation 

till realism innebär kortfattat att de processerna som hittas antas att ha samma mekanismer som 

yttrar sig där liknande utfall förekommer (ibid). Genom tolkning identifieras mekanismerna och 

det är då det går att fortsätta sina studier i hopp om att se kausalitet i företeelserna (ibid)  

Nu när detta har behandlats ska två olika forskningsdesigner som realister tillämpar 

introduceras. Dessa designer delas in i två dimensioner, den första intensive och extensive och 

den andra detachment och involvement (Edwards, O’Mahoney och Vincent 2014, s. 25). 

Intensive forskning väljer att fokusera på att leta efter mekanismer som skapar företeelser och 

extensive forskning ser till sammanhanget i stort som mekanismer är verksamma i (ibid). 

Realister menar att det inte går att föra forskning som bidrar till vetenskapen om inte 

mekanismerna tas ut ur sitt sammanhang och därefter analyseras (Edwards, O’Mahoney och 

Vincent 2014, s. 26). Däremot är detta en svår uppgift eftersom både kontexten och 

mekanismerna är kopplade och påverkar varandra på olika sätt (ibid). Det innebär att när 

exempelvis fallstudier utförs avslöjas kontexten och utifrån det är det möjligt anta att kontexten 

är en bärare av hela processen där mekanismerna är verksamma (Edwards, O’Mahoney och 

Vincent 2014, s. 27). Den andra dimensionen är ett sätt att förklara hur forskaren ska förhålla 

sig till sitt forskningsämne och normalt sett anser realister att det ska ske full detachment (ibid.). 

Däremot har det sedan slutet av 70-talet förespråkats ett förhållningssätt där involvement ska 

användas (ibid). Syftet med mer av detta i forskningsprocessen är att den sociala sfären är som 

exempelvis sociala grupper eller transnationella företag skapat av människor själva som 

interagerar med varandra (Archer 1995, Elder-Vass 2010, se Edwards, O’Mahoney och Vincent 

2014, s. 27). Intensive och extensive forskning är dock mer av det som är av intresse i denna 

studie och behövs förklaras ytterligare. Det har tidigare varit viktigt att söka efter likheter och 

skillnader mellan mekanismer och kontexten dem befinner sig i där företeelser skapas, men det 

har däremot skett en förändring i den riktning att det nu istället söks efter kausala sekvenser 

som utvecklas över tid (Edwards, O’Mahoney och Vincent 2014, s. 32). För att åstadkomma en 

lyckad forskning i denna riktning är det viktigt att analysera såväl nya som gamla dokument 

som har behandlat ämnet (Edwards, O’Mahoney och Vincent 2014, s. 33). Eftersom realister 

                                                           
5 Critical Realism 
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analyserar processer som skapar företeelser över tid är det viktigt att poängtera att de förhåller 

sig till ett abduktivt forskningssätt vilket innebär att undersökningen de utför ska leda till vidare 

forskning (ibid). Allt eftersom ska denna forskning leda till uppenbarelsen av mekanismer som 

ger en möjlig, men inte totalitär förklaring av kausaliteten (Edwards, O’Mahoney och Vincent 

2014, s. 34).  

Det är viktigt att poängtera avslutningsvis att kritisk realism har under en längre tid haft 

problem att komma med metoder som genererar tillräckligt bra resultat. En kritik som Peet 

(1998, s. 175) kommer med är att kritisk realism har en tendens att skilja mellan det abstrakta 

och det konkreta (se s. 9 i denna uppsats). Detta är dåligt i det hänseendet att kritiska realister 

ser rummet annorlunda än andra och väljer att ta det ur sitt sammanhang med det konkreta 

(ibid.). Peet menar att sakernas krafter i relation med varandra och rummet befinner sig inte 

åtskilt, utan objektens relation med varandra finns inom, eller är en del av, rummet (ibid). 

Rummet fungerar som formgivare av kausala krafter och inte beroende av att krafterna aktiveras 

(ibid). Av denna anledning är det viktigt att förstå innebörden av rummet och att det ska ses 

som en hel komponent i relation till sakerna som finns inom den.  

 

2.4.1. Fallstudie med critical realism och urbanplanering 
I denna del kommer en fallstudie med kritisk realism att behandlas och dess närmanden kommer 

att analyseras för att vidare kontextualisera innebörden av metoderna som används. Avsnittet 

kommer inte att ta upp mycket utrymme i denna del av studien, men kommer att vara av större 

relevans i diskussionen.  

Artikeln, Built environment, causality and urban planning, som är skriven av Petter Naess 

(2016) behandlar svårigheterna med att uppnå en urbanplanering som leder till en stabil 

stadsutveckling. För att kunna åstadkomma detta bör forskare ha god kunskap om hur och 

varför människors handlingar ger den uppbyggda omgivningen dess karaktär och tvärtom 

(Naess, 2016, s. 52). Med andra ord innebär detta att det eftersträvas en vetskap om kausalitet, 

men Naess menar att det finns olika förståelser för hur relationen mellan det rumsliga och det 

sociala ser ut (ibid). Han närmar sig däremot relationen mellan dessa två genom att förstå 

kausala krafter och de processer som skapar företeelserna, som i sin tur drivs i en viss kontext 

(Naess, 2016, s. 53). Här går det att dra en snabb parallell till de två forskningsstrategierna, 

intensive och extensive (Edwards, O’Mahoney och Vincent 2014, s. 25), som presenterades i 

det tidigare avsnittet. Detta eftersom det troligtvis är på det sättet att Naess använder sig av båda 

strategierna tillsammans för att analysera kontexten där mekanismernas generativa kraft finns.  

Vidare i artikeln bearbetar Naess mer djupgående kritisk realism och vad det innebär att 

applicera detta på urbanplanering. Till att börja med menar han att kausalitet bör vara 

applicerbart när mänskliga handlingar studeras och sen att kausalitet bör ses i form av 

tendencies och processer som skapar företeelser (Naess, 2016, s. 59).  Kortfattat är tendenser 

när saker har egenskaper som påverkar andra föremål och som kan möjliggöra för en inverkan 

av andra stoff (Naess, 2016, s. 60). Syftet med att se kausalitet som tendenser är att det passar 

bra med de otaliga orsakerna bakom, i denna artikels fall; mänskliga företeelser, som forskare 

kan komma att mötas av (ibid). När kausalitet ses som tendenser går det att se hur den 

uppbyggda miljön har en inverkan på människorna som bor där, men det är samtidigt viktigt att 

poängtera att det kan finnas andra saker som påverkar på olika sätt också (ibid). Däremot menar 
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Naess (2016, s. 67) att kausalitetens existens försöks undvikas överlag och istället försöks det 

hittas mönster i sin egen tolkning av den miljön forskaren studerar. För att lösa detta problem 

menar han att det måste ske en förändring i det tidigaste stadiet av praktiskt utövning (ibid.). 

Här är ett tydligt exempel på att en överläggning av empiriska metodologiska 

ställningstaganden måste äga rum, således forskarens tolkningar av miljön (Sayer 2002, s. 2). 

Uppdelningen mellan de kvalitativa och kvantitativa metoderna måste upphöra och det måste 

ske en korrelation mellan dem båda för att på det sättet få kunskap om alla områden som bör 

behandlas (Naess, 2016, s. 67). Med andra ord menar Naess (2016, s. 68) att en kombination av 

metoderna kommer generera en holistisk bild av problemet som står till hands. Framförallt 

eftersom ett kritisk realistiskt perspektiv verkar ha en stark eftersträvan av att hitta kausalitet 

bakom företeelser. 

 

3. METOD 

 

Uppsatsen baserar sig i första hand på ett kvalitativt tillvägagångssätt med tonvikt på textanalys 

och innehållsanalys. I grunden innebär detta att hermeneutik, läran om läsning och tolkning 

(Esaiasson, Gilljam, Wägnerud, 2012, s. 221), kommer att brukas. De första två avsnitten 

kommer ge en översiktlig förklaring om vad metoderna innebär i teorin och praktiken. Det 

tredje avsnittet kommer ta upp vad det har inneburit för mig att göra en textanalys ur ett kritisk-

realistiskt perspektiv. 

 

3.1 Kvalitativ textanalys 

För att kunna förklara sina metodval är det först och främst viktigt att beskriva vad kvalitativ 

textanalys innebär i sin helhet. Enligt Esaiasson m.fl. (2012, s. 210) är innebörden att analysera 

texter på detta sätt att noggrant läsa texten i det mån att helheten förstås. Det finns två 

anledningar till att använda denna metod och det första är att helheten i texten säger mycket 

mer än om delarna läses var för sig (ibid). Den andra anledningen är att noggrann textanalys 

bidrar med en förståelse av de budskap som är svårare att komma åt vid ytligt läsande (ibid.).  

Hur åstadkommer den som använder denna metod en givande läsning? Det enkla svaret på 

detta är att läsningen måste ske aktivt och att texten måste läsas flera gånger, samt att läsaren 

under tiden måste ställa sig frågor som ska kunna besvaras av texten (ibid.). Metodens ändamål 

är däremot knepigare att svara på. Esaiasson m.fl. (2012, s. 211) menar att det finns två 

huvudtyper av textanalytiska frågeställningar som har olika ändamål. Det första är att 

systematisera innehållet och det andra är att kritiskt granska innehållet (ibid.). Det förstnämnda 

innebär kortfattat att forskare bedriver beskrivande analyser som har tre olika syften: klargöra 

tankestrukturer hos aktörer, logiskt ordna stoffet i texterna och klassificera innehållet i texterna 

(ibid.). Kritiskt granskande analyser är betydligt bredare och har tre olika syften som forskare 

kan utgå ifrån. Det första är att föra en idékritisk analys som innebär att se hur långt ett 

resonemang i en text stämmer överens med normer (Esaiasson m.fl., 2012, s. 212). Det andra 

är att driva en ideologikritik som avser att göra samhälleliga konflikter som finns i texterna 

synliga (ibid.). Det sista och tredje sättet är att föra diskursanalys som karakteriseras av att vi 

människor, med hjälp av våra uttryck och texter, avgör hur vi själva förstår världen och av den 

anledningen kan den användas i många olika områden (ibid).  
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Vidare finns det inom kvalitativ textanalys så kallade analysredskap som behandlar hur 

forskaren ska förhålla sig till frågeställningen. Det ena är att behandla förhandsdefinierade 

kategorier som innebär att det redan finns förbestämda mallar på de frågor som ställs (Esaiasson 

m.fl., 2012, s. 217). Det andra är att forskaren har ett öppet förhållningsätt som innebär att 

svaren inte är bestämda och kan hittas i materialet som undersöks (ibid). Det som skiljer dessa 

två är att den förstnämnda har större svårigheter att generera givande resultat och hos den andra 

är det svårt att kritisera dess metod (ibid). Samtidigt är det svårare att behålla det önskade fokus 

forskaren vill ha i sin undersökning då det är lätt att vandra iväg med ett öppet förhållningssätt 

(ibid). Ytterligare ett potentiellt problem med det öppna förhållningssättet är att slutsatserna blir 

beroende av det som hittas i det specifika materialet, det kan vara svårt att generalisera utifrån 

sådana slutsatser (Esaiasson m.fl., 2012, s. 218). Däremot menar Esaiasson m.fl. (ibid) att en 

lösning på detta problem är att efter undersökningens genomförande resonera att det möjligen 

hade funnits andra svar än de som fastställts.  

När det gäller valet av texter att analysera är det, enligt Esaiasson m.fl. (2012, s. 220) 

självklart bäst att analysera allt material, men det kan bli ett allt för omfattande arbete om 

forskaren planerar en detaljerad analys. Risken med att välja bort material är att viktiga svar 

missas av forskaren och det gör att resultaten och slutsatserna går att ifrågasätta lättare (ibid). 

Detta är nog ett problem som infinner sig i alla typer av metoder som används.  

Den mest grundläggande och kanske viktigaste beståndsdelen i textanalys är tolkningen av 

texten. Esaiasson m.fl. (2012, s. 221) menar att tolkning handlar om att förstå texten i relation 

till de frågeställningar läsaren har. Hermeneutiken refererar till något som kallas för 

hermeneutiska spiralen (Esaiasson m.fl., 2012, s. 223). Det innebär att texten förstås ur den 

helhet den är en del av och på samma gång måste delarna ses som en grund för helheten (ibid). 

Bryman (2011, s. 507) menar att hermeneutikens centrala idé är att forskaren ska analysera 

texten på ett sätt som frambringar upphovsmannens mening med texten.  

 

3.1.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Enligt Bryman (2011, s. 505) är kvalitativ innehållsanalys en mycket vanlig metod när 

dokument ska undersökas. Den grundläggande innebörden av denna metod är att söka efter 

teman i texterna som läses (ibid). Bryman refererar vidare till Altheide (1996, se ibid) som 

menar att skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys är att det förstnämnda 

innebär att forskaren ständigt måste bearbeta de teman som valts i det dokumentet som 

analyseras. Vidare menar Bryman (ibid) att tillvägagångssättet med att i förväg välja teman är 

typisk när exempelvis statliga dokument ska analyseras. 

 

3.2 Textanalys ur ett kritisk-realistiskt perspektiv 

Jag har framförallt använt mig av kvalitativ textanalys för att se hur främst Sayer förhåller sig 

till kritisk realism som vetenskapsteori och för att få en förståelse för dess ontologi och 

epistemologi. Vidare med Sayer har jag också varit fokuserad på att få svar på hur kritisk-

realistisk metodologi kan skilja sig från andra vedertagna närmanden. Motivet till detta fokus 

ligger i det att jag anser det vara relevant för att kunna förstå på vilket plan kritisk realism 

förhåller sig i teorin och för att sedan applicera det på kommissionens teoretiska förförståelse. 

Däremot har jag använt kvalitativ textanalys på Sayers texter i andra avseenden. I avsnittet om 
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metodologin använde jag mig av den metoden av den anledningen att jag ville hitta en mer 

epistemologisk förklaring bakom kritiskt realism. Resultatet av detta kom jag sedan att använda 

för att reflektera över hur Tunnelkommissionens epistemologi stämde överens med den kritisk 

realistiska och hur den inte stämde.  I avsnittet om den praktiska appliceringen har textanalys 

använts på Edwards m.fl. för att få en så noggrann förståelse av ett annars svårbegripligt tema 

inom kritiskt realism. Jag undrade främst hur kritisk realism fungerar i praktiken, vad det 

innebär för det som studeras och om deras metoder skulle förbättra kommissionen resultat på 

de olika nivåer de undersöker.  

Sedan har jag med samma metoder granskat Tunnelkommissionens slutrapport med ett 

kritisk-realistiskt perspektiv i åtanke. Syftet med att använda textanalys har först varit för att 

rapporten är en pålitlig och användbar källa från ett avslutat projekt. För det andra hjälper det 

mig att analysera dessa texter med denna metod för att de ger mig en förståelse av vad som 

legat till grund för Tunnelkommissionens beslut och arbete bakom processen. Resultatet av 

denna analys blir att det underlättar för vidare jämförelse med kritisk-realistiska perspektiv. Det 

är däremot viktigt att påpeka att de specifika metoder jag använder mig av här var 

innehållsanalys. Kortfattat innebär syftet med den specifika metoden att den i praktiken är 

temaorienterad och på så sätt går det att sortera bort och välja det som verkar mest relaterat till 

den kritiska realismens försök att hitta förklaringar till orsakerna.  

Tillbaka till det jag talade om innan, så är det jag försöker förmedla här att jag med hjälp 

av textanalys ur ett kritisk-realistiskt perspektiv försökt förstå Tunnelkommissionens svagheter 

och styrkor på olika nivåer. Det jag menar med nivåer är det som Sayer (1999, s. 12) refererar 

till som The real, The actual och The empirical. Sammanfattningsvis har avsikten i slutändan 

varit att ha textanalys som metod för att den ger mig en förklaring på hur Tunnelkommissionen 

förhåller sig till sökandet efter orsakerna bakom det som hände. Därför gjorde jag valet att 

specifikt läsa orsaksavsnittet i slutrapporten, även om Esaiasson m.fl. (2012, s. 220) 

rekommenderar att läsa allt är jag samtidigt väl medveten om riskerna att gå miste om viktig 

information. Sedan om jag applicerar det så kallade ”stratified ontology”, som är ett 

grundläggande angreppssätt, ser jag hur kommissionen har behandlat problemen på de olika 

nivåerna.  

Allt som allt går det att se ett genomgående mönster i mitt användande av textanalys som 

metod. Det börjar med att textanalys utövas för att få en grundläggande och specifik förståelse 

av det som i detta fall är kritisk realism och Tunnelkommissionens slutrapport. Resultatet av 

detta blir att det går att reflektera och dra paralleller mellan de förståelser som textanalysen har 

gett en. Sedan utifrån det går det att fastställa en analysram som är genomgående i studien.  

 

4. TUNNELBYGGE I HALLANDSÅSENS 

 

Hittills har denna uppsats i första hand kommit att handla om critical realism och dess roll i 

samhällsvetenskapliga sammanhang. Därefter har kritisk realism analyserats ytterligare med 

hjälp av Petter Naess artikel för att kontextualisera och se hur applicerbart det var i 

urbanplanering. Det tredje steget blir att med projektet av tunnelbygget i Hallandsåsen dra 

lärdomar utifrån det kritiskt realistiska perspektivet. Denna del av studien kommer 

inledningsvis bestå av en presentation av tunnelbygget i Hallandsåsen som projekt i helhet. En 
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översiktlig redogörelse av syftet med bygget kommer att göras, samt en redovisning av resultat 

och konsekvenser som bygget fört med sig fram till byggstoppet 1998. Slutligen kommer 

slutrapporten av Tunnelkommissionen från Statens offentliga utredningar (SOU) av projekten 

från 1998 att analyseras. Detta för att vidare se om det finns vissa aspekter som hade kunnat 

lösas bättre med hjälp av ett kritiskt realistiskt förhållningssätt. 

4.1 Bakgrund till tunnelbygget i Hallandsåsen 

Bygget av Hallandsåstunneln började 1992 efter beslut från riksdagen 1991 (Trafikverket, 

2015a). Två enkelspåriga tunnlar som löper parallellt med varandra sträcker sig 8,7 km mellan 

Båstad och Förslöv (ibid). Det fanns ett huvudsakligt syfte, eller problemlösning snarare, med 

tunnelbygget och det baserade sig på ett avgörande problem; att tågspåren tidigare hade varit 

tvungna att gå upp för branta backar som i sin tur hindrade tågen från att nå full hastighet och 

bära tyngre laster (2015b). Det är ur detta problem som två resultat kunde erbjudas med hjälp 

av tunnelbygget. Det ena resultatet var att tågen nu skulle kunna dubbla sin vikt och dessutom 

kunna trafikera mer regelbundet eftersom tåget skulle åka betydligt fortare (ibid). Vidare skulle 

det också leda till att pendling för studenter och arbetare skulle öka och underlättas (ibid). Andra 

resultatet är att förseningar skulle minska för att det nu istället skulle finnas två spår att trafikera 

på istället för ett som innan (ibid). I övrigt är miljöförbättring ett resultat som oftast ses som 

självklart i relation till byggen av denna typ och som per automatik förväntas förse med 

förbättrade förutsättningar för hållbar utveckling. Eftersom Hallandsåstunneln är en mindre 

knutpunkt av ett större järnvägsnät (Västkustbanan) som hade stora problem vid just denna plats, 

ansåg även trafikverket (ibid) att förbättrad miljö skulle vara resultatet här. Däremot skulle det 

visa sig bli mer problematiskt än väntat när det kom till miljöfrågan, som bara var ett problem 

i mängden. 

 

4.2 Resultat och konsekvenser med bygget 

Nu ska det vidare handla hur tunnelbygget såg ut i praktiska termer från starten 1992 fram till 

byggstoppet 1997. Mot slutet av 1980-talet kom det till ytan att det fanns problem med 

tågtrafiken runt Hallandsåsen och eftersom det hade sen innan föreslagits ett tunnelbygge 

började regeringen spekulera om en lösning (Trafikverket, 2014). 1991 kom beslutet från 

regeringen om att tunneln skulle byggas (ibid.). Redan året därpå började entreprenörerna 

Kraftbyggarna borra hål i berget med en så kallad Hallborr (ibid.). Denna borr var anpassad för 

berg av det hårdare slaget, men då visste inte entreprenörerna att Hallandsåsen bestod av stora 

delar sönderfallet berg (ibid). Dessutom innehöll berget mer vatten än vad som beräknats(ibid). 

Kraftbyggarna insåg ganska snabbt att detta var ett problem och ändrade sin taktik. Genom en 

blandning av sprängning och borrning lyckades de ta sig igenom ca 1/3 del av berget (ibid). 

Det kom dock att bli stora konsekvenser av denna metod. Kraftbyggarna ersattes av 

Skanska 1996 som fortsatte med samma metod, men det kom att resultera i vattenläckage i 

tunnlarna (ibid). Konsekvenserna av detta var att grundvatten nivåerna sjönk drastiskt och 

desperata försök för att täta läckagen började (ibid). Efter många försök med olika metoder och 

produkter för att täta läckan började Skanska använda medlet Rhoca Gil (ibid). När 1405 ton 

av detta medel används insågs det att substansen började förgifta vattnet runt Hallandsåsen och 

djur började må sämre (ibid). Resultatet blev att arbetet stoppades helt, djuren avlivades och 

allt som odlats under denna period kastades (ibid). För att lösa problemet började en 
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Miljögranskningsgrupp att se över vilka lösningar det fanns, samt att regeringen lät 

Tunnelkommissionen undersöka alla dåliga konsekvenser av tunnelbygget (ibid). Det är för 

övrigt denna slutrapport som kommer att analyseras senare i denna studie. 

Mellan åren 1998-2003 kom det enbart att handla om sanering, täta läckage och återställa 

miljön till sin ursprungliga form (ibid). Dessutom gjordes det under dessa år extensiva 

undersökningar om kostnader, miljöeffekter och vilka metoder som skulle användas (ibid). År 

2003 kunde tunnelbygget tas upp igen, men endast efter strikta beslut och från 

Miljööverdomstolen och Båstads kommun (ibid). Det skulle dröja ytterligare 10 år innan det 

första genombrottet kom och då avslutades borrningen för att lämna plats åt 

järnvägsinstallationerna (Trafikverket, 2015c). Två år efter detta stod bygget helt klart för trafik 

och den 13:e december kunde första tågtrafiken färdas genom tunneln i Hallandsåsen (ibid).  

 

4.3 Redogörelse av orsaksavsnitt i slutrapporten från Tunnelkommissionen 

Regeringen beslöt den 20 oktober 1997 att låta en kommission (Tunnelkommissionen) 

undersöka de problemen som tillstötte under tiden fram till byggstoppet (SOU, 1998:137, s. 11). 

Syftet med kommissionen var att se över de miljö- och arbetsmiljöfrågor som fanns i relation 

till bygget och analysera orsakerna bakom de skador som uppstått under bygget (ibid). 

Dessutom utredde kommissionen hur informationsspridningen hanterades och hur arbetet 

organiserades (ibid). Utöver detta hade kommissionen som uppgift att lämna förslag för vad 

som skulle kunna göras för att förbättra situationen (ibid).  

Kommissionens slutrapport kom att heta Miljö i grund och botten – erfarenheter från 

Hallandsåsen och publicerades den 17 december 1998. Som beskrivet i stycket ovan hade 

kommission ett flertal uppgifter att hantera, men på grund av det begränsade utrymmet i denna 

uppsats kommer bara en av deras uppgifter att ses över noggrant. Den största delen av effekterna 

och konsekvenserna fram till byggstoppet presenterats i det föregående avsnittet. Det tredje 

avsnittet i rapporten som hanterar orsakerna till det som har hänt kommer därmed att vara den 

delen som är av störst intresse.  

I det tredje kapitlet behandlas ett flertal olika orsaker bakom bygget som exempelvis beslut 

som togs under tiden av bygget och sedan också det inflytandet som myndigheter hade i 

projektet (SOU, 1998, s. 65). Tunnelkommissionen var tvungen att ha ett underlag för sin 

slutrapport och den grunden baserades sig på deras egen delrapport som hade kommit tidigare 

under året, samt tre rapporter från tre forskare vid universiteten i Lund, Göteborg och Umeå 

(ibid). Rapporterna från universiteten handlade om en rad olika saker. Den första skrevs av 

Gunnar Falkemark vid Göteborgs universitet, Hallandsåsen och höghastighetens pris, och 

handlade om vilka processer som har legat till grund för besluttagandet om tunnelbygget (ibid). 

Han försöker i sin rapport svara på vilka som har legat bakom processerna och hur deras 

kunskaper kom att spela in i planeringsprocessen (ibid). Andra rapporten av Håkan Hydén och 

Matthias Baier, När kunskapen blir onödig – om normativ asymmetri i fallet Hallandsåsen, vid 

Lunds universitet (ibid). Den är en analys av den normativa struktur, inklusive värderingar och 

kunskap, som styrde projektet under hela händelseförloppet (ibid). Sista rapporten är skriven 

av Erland Mårald och Sverker Sörlin vid Umeå universitet och heter Vad är ”det andra” värt 

(SOU, 1998, s. 66). Den gick närmare in på aktörernas förståelse och värderingar över 

konstruktionen av bygget (ibid). Tanken bakom denna rapport var att undersöka och se om det 
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fanns någon koppling mellan värderingar och miljöolyckan (ibid). Kortfattat upptäcktes det att 

miljöaspekterna var ytligt behandlade och det syntes att det inte fanns mycket kunskap om 

varken bevarandet av miljön eller konsekvenserna av att interagera med den (ibid). 

Delrapporten kom att ta upp vilka konsekvenser tunnelbygget hade i relation till hälso- och 

miljöaspekter (SOU, 1998, s. 12). Avsnittet om orsakerna till byggstoppet är indelat i tre delar 

i Tunnelkommissionens slutrapport; tillstånd och tillåtlighetsprövning, tillsyn och slutligen 

projektets utförande. Dessa tas upp i kommande underrubriker.  

 

4.3.1 Tillstånd och tillåtlighetsprövning 

Första indelningen behandlar lagar som fanns när den grundläggande planeringen stadgades 

och under tiden tunnelbygget försiggick (SOU, 1998, s. 66). Resultatet kom att återspegla ett 

samspel mellan vattendomstolen, länsstyrelsen, Båstad kommun och regeringen (ibid). Det är 

en lag som har uppmärksammats i rapporten och det är en ny lagstiftning som skulle träda i 

kraft 1 januari 1999 och skulle innebära en förändring av relationen mellan järnvägsbygge och 

miljöaspekter (ibid) Den grundläggande förändringen ligger framförallt bland de så kallade 

miljökonsekvensbeskrivningarna (MKB) (ibid). Den själva övergripande idén med MKB var 

att de framöver skulle avisera i förväg om planeringen av ett bygge skulle kunna ha dåliga 

konsekvenser för både miljön och människor (ibid). Dessutom har den som uppgift att bidra 

med förslag för andra möjliga byggplatser och typer av konstruktioner (SOU, 1998, s. 67). 

Däremot är det värt att påpeka att det slutgiltiga beslutet tas av regeringen och dess 

tillåtlighetsprövning, som kort innebär beslutstagande, ska komma långt innan planeringen för 

att exempelvis förhindra onödiga kostnader (ibid). Slutrapporten konstaterar att regeringen 

gjorde en tillåtlighetsprövning och godkände bygget med villkoret att grundvattnet skulle 

skadas minimalt (SOU, 1998, s. 68). Vad rapporten försöker förklara är att regeringen tog 

alldeles förhastade beslut och hade inte nog med underlag för dessa (ibid). Rapporten fastslår 

att om MKB hade funnits vid den tidpunkten hade regeringen haft en bättre överblick och 

dessutom haft fler alternativ att välja mellan, något som inte diskuterades (ibid). När 

beslutsprocessen ses över menar Tunnelkommissionen att felen som begåtts har skett på flera 

nivåer i hierarkin, denna gång hos Banverket (ibid). När det kom till tätningen av läckorna och 

mätningen av grundvattennivåer förlitades sig Banverket på de uppgifter och teknologier som 

föreslagits utan att vidare undersöka metoderna (SOU, 1998, s. 70). Konsekvenserna av detta 

kom senare att reflekteras i olyckorna som kom inom sinom tid. När slutrapporten kommer till 

denna punkt diskuteras alternativ för att ha kunnat förhindra den påverkan olyckorna hade på 

miljön. Alternativen som presenteras var att kunskapen om förutsättningarna för just ett 

tunnelbygge borde ha varit bättre och att alternativen som fanns till lags borde Banverket ha 

tagit större hänsyn till (SOU, 1998, s. 71).  Ett annat alternativ som presenteras är att miljöns 

välmående borde prioriteras framför ekonomisk tillväxt och den bästa utvägen för detta ska 

framställas av MKB (SOU, 1998, s. 72). Sammanfattningsvis verkar slutrapporten mena att det 

även måste ske opartiska undersökningar av området där projektet planeras att utföras och att 

alternativen för platsen och teknologin som används måste ses över mer ordentligt. Sedan också 

att kunskapen om förutsättningarna om bygget ska förbättras genom att prioritera miljöns 

välmående. 
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4.3.2 Tillsyn  

Den andra indelningen behandlar tillsynen som förekommit i samband med tunnelbygget. 

De myndigheter som skötte tillsynen var främst länsstyrelsen, kommunen och Naturvårdsverket 

(SOU, 1998, s. 82). Kommissionens slutrapport börjar med att behandla länsstyrelsens roll som 

tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen fick i uppdrag att granska naturmiljön, men kommissionen 

menar att tolkningen av naturmiljö var väldigt begränsad (SOU, 1998, s. 83). Konsekvensen av 

att göra en allt för begränsad beskrivning av naturmiljön orsakade att det som skulle undersökas 

avgränsades till ett för litet område, som i sin tur ledde till att det inte riktigt gick att se den hela 

bilden av den påverkan tunnelbygget skulle ha på naturmiljön (ibid). Länsstyrelsen hade 

däremot ett flertal andra ansvarsområden i anslutning till tunnelbygget utöver ovanstående 

uppdrag. Dessa är miljöskyddslagen, naturvårdslagen, lagen om kemiska produkter och 

vattenlagen (SOU, 1998, s. 84). Eftersom länsstyrelsen hade ensam tillsynsrätt på vattenlagen 

blev det snabbt konflikter med Banverket när det upptäcktes att grundvattnet påverkads av 

borrningen (SOU, 1998, s. 86). Länsstyrelsen kunde inte göra något för att stoppa borrningen 

när vattenläckagen blev för stora eftersom Banverket höll sig under den mängden vattenutsläpp 

de utlovats (ibid).  

Kommunen hade en annan roll som tillsynsmyndighet och den innebar att se över 

hälsoskyddslagen, livsmedelslagen, lagen om kemiska produkter och miljöskyddslagen (SOU, 

1998, s. 88). Resultatet av denna roll är att kommunen måste ha bra koll på hur mycket 

kemikalier som används, samt ha noga koll på hur dessa kemikalier kommer att användas (ibid.). 

Kommission ansåg att det var en svårighet för kommunen att ta reda på denna information på 

grund av brist på resurser och personal (ibid). Av den anledningen står det i slutrapporten att 

det förslagsvis måste finnas en möjlighet att låta ansvaret gå över till länsstyrelsen (SOU, 1998, 

s. 89).  

Slutligen är det Naturvårdsverkets roll som tillsynsmyndighet som granskas av 

Tunnelkommissionen. Regeringen gav Naturvårdsverket en uppgift om att genom ett samarbete 

med andra myndigheter se över deras eget arbete för ekologisk hållbarutveckling, samt komma 

med förslag för hur uppgiftsfördelningen ska se ut mellan myndigheterna (ibid). Den enkla 

anledningen till detta var att skapa bättre organisering bland myndigheterna (ibid). Däremot 

anser kommissionen att Naturvårdsverket borde ha haft större roll som skulle bedrivas på en 

nationell nivå där de skulle kunna hålla nära kontakt med regeringen och på det sättet skapa en 

bättre sammanhållning och organisation (SOU, 1998, s. 90).  

Sammanfattningsvis tycks det som att Tunnelkommissionen anser att tillsynssystemet är 

ostrukturerat. Dessutom finner de att Banverket bör ta mer hänsyn till miljön, men det 

problemet kan komma att lösas med hjälp av nya lagar. Slutligen är det viktigt att det sker en 

förändring i hur snabbt problem tas upp och undersöks. Trots detta står det i slutrapporten att 

tillsynen av tunnelbygget har hanterats på ett acceptabelt sätt med tanke på omständigheterna 

och magnituden av problemet (SOU, 1998, s. 92).  

 

4.3.3 Projektets utförande 

I denna del av slutrapporten tar kommissionen upp hur Banverket utfört sitt arbete inom 

planering och genomförande av tunnelbygget, samt vilken inverkan regeringen haft (SOU, 1998, 

s. 93). En viktig sak att förmedla först och som kommer att förklaras vidare här är att rapporten 
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talar om för oss att regeringen för vidare sina beslut till myndigheter genom så kallade 

regeringsbrev, genom att bestämma vilka som ska leda projektet och även via informella 

kontakter (ibid).  

När förslaget om tunnelbygget granskats av regeringen var det de som tog det slutgiltiga 

beslutet om att det skulle genomföras och det innebar att de också fick besluta vilka som skulle 

leda projektet (SOU, 1998, s. 94). Eftersom Banverkets styrelse stadgades av regeringen 

innebar detta att de i stort sett styrde projektet. Däremot kom det senare att bli på det sättet att 

Banverket fick fullt ansvar för bygget då ansvaret istället lades till fullo hos styrelsen som hade 

kontroll över myndigheterna (ibid). Det är viktigt att poängtera att trots detta hade regeringen 

makt att avsätta och utse nya ledare när de ville, vilket innebar att det inte var lätt att se vem 

som egentligen hade ansvaret (ibid).  

Vidare behandlar rapporten hur Banverket utfört sitt arbete i relation till tunnelbygget. Den 

förklarar att den som hade hand om att behandla frågor, tvister och tillståndsansökan i 

anslutning till tunnelbygget var Banverket (SOU, 1998, s. 97). Däremot anser kommissionen 

att det är otydligt om hur informationsförmedlingen mellan de olika aktörerna fungerade då 

detta är tydligt när analyser av organiseringen i styrelsen gjorts (ibid.). Detta resulterade senare 

i ett problem när de dåliga konsekvenserna av tunnelbygget började uppenbara sig eftersom det 

inte fanns någon självklar ansvarstagare (SOU, 1998, s. 98). Sedan tas det upp i rapporten också 

om det bristande samspelet mellan Banverket och samhället i samband med bygget. 

Kommissionen menar att de undersökningar som bedrevs av Banverket hade inte medvetet som 

ändamål att främja bättre beslut, utan snarare för att befolkningen krävde svar på vad som 

föregick (SOU, 1998, s. 99). Trots undersökningarna syntes Banverkets enkelspåriga agerande 

tydligt i det sättet bygget framtvingades ytterligare fast problemen var uppenbara (ibid). Detta 

är något kommissionen menar är ett missbruk av den ställning Banverket hade och som kan 

leda till ifrågasättande av de olika aktörernas ansvarsförmåga (SOU, 1998, s. 100). Genom att 

införa så kallade miljöledningssystem, som innebär att inkorporera ett regelmässigt miljöarbete 

i verksamhetens alla lager, hade Banverket börjat bygga på sitt ansvarsförtroende (SOU, 1998, 

s. 104). Däremot anser kommission att detta borde ha skett i ett betydligt tidigare stadium innan 

beslutet av att använda av Rhoca Gil fastslogs (ibid.). Dessutom finner de det viktigt att 

kunskapen som genereras av miljöledningssystemet ska ha större inflytande i beslutstagandet 

(SOU, 1998, s. 105). Resultatet av detta inflytande skulle vara att kompetensen inom miljö- och 

omvärldsfrågor skulle höjas och att teknologisk innovation kan komma att ingå i en bättre 

korrelation med dessa frågor, som i sin tur ger bättre framgångar (SOU, 1998, s. 106). 

Sammanfattningsvis går det att se att kommissionen anser att Banverket hade stora brister 

i sin organisation och att de även har haft fria tyglar att styra projektet relativt fritt utan att 

redovisa resultat (SOU, 1998, s. 107). Det rådde även brister i förmågan att ta ansvar för de 

misstag som begicks under byggets gång och även i vem som skulle ta ansvar för vad (SOU, 

1998, s. 108). Slutligen anser kommissionen att det måste ske en övergripande inkorporation 

av miljö- och omvärldsfrågor under planeringen och under själva byggets gång (ibid.). Detta 

inflytande ska kunna åstadkommas med hjälp av miljöledningssystem, samt att öka kunskapen 

om dessa frågor redan under utbildningen inom byggbranschen (SOU, 1998, s. 109).  
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5. ORSAKSAVSNITT OCH KRITITSK REALISM 

 

Strukturen i detta avsnitt kommer innefatta till att börja med en övergripande reflektion av 

slutrapporten och samtidigt dra paralleller till kritiskt realistisk metodologiskt förhållningsätt. 

Därefter kommer även slutrapportens indelning av orsaksavsnittet; tillstånd och 

tillåtlighetsprövning, tillsyn och projektets utförande att analyseras på samma sätt, men även ur 

ett kritiskt realistiskt praktiskt appliceringssätt.  

 

5.1 Tunnelkommissionens metoder och slutsatser med kritisk realism 

Till att börja med närmade kommissionen sig en problemlösning på ett relativt konventionellt 

sätt där det var viktigt att få med så många infallsvinklar som möjligt i sin studie. Genom att 

använda sig av forskare på universitet var det inte enbart underlaget som breddades utan också 

trovärdigheten i rapporten. Däremot verkar det inte vara trovärdigheten som genomsyrar 

Tunnelkommissionens slutrapport, utan snarare ett försök att analysera konsekvenserna av att 

bortse från miljön i planeringen och att förmedla vidare den information som tagits fram. Det 

är ganska tydligt att de tre rapporterna som användes hade en inriktning att belysa om det 

möjligen fanns värderingar, brist på kunskap och normativa föreställningar som påverkade 

planeringen av tunnelbygget. Detta är ett angreppssätt som troligtvis eftersträvar kunskap om 

det ursprungliga felandet i planeringsprocessen. Vidare är det här något som går att relatera till 

den kritiska realismens grundläggande idé om att världen existerar oberoende av vår vetskap 

om den, alltså att människan blir medveten om världen och vår kunskap om den när plötsliga 

händelser inträffar (Sayer, 1999, s. 2). Utifrån slutrapporten är det därmed möjligt att se att 

Banverket blev medveten om naturens existens i det hänseendet att deras kunskap, eller snarare 

brist på kunskap om naturen, reflekterades i skadorna av tunnelbygget.  

Det tredje avsnittet i kommissionens slutrapport behandlar, som sagt tidigare, orsakerna 

bakom det som hände i Hallandsåsen. Det som är intressant i det avsnittet i relation till kritisk 

realism är just ordet orsak. I teoridelen av denna uppsats förklarades det att realister har en 

central övertygelse om kausalitet och de tror på kausala krafter hos saker (Peet, 1998, s. 166). 

Även om Tunnelkommissionen uttryckligen inte skriver att de använder sig av kritisk realistisk 

teori eller metod, är det ganska tydligt i deras tillvägagångssätt hur viktigt det är att hitta en 

trovärdig orsak bakom händelserna. Problemet med att hitta kausala samband kan däremot vara 

att de är beroende av många olika faktorer. Jan Nyström och Lennart Tonell skriver vidare om 

detta i sin bok Planeringens grunder – en översikt:  

 

Orsakssamband kan vara enkelriktade, i bemärkelsen att de är en direkt följd av en föregående handling 

eller mer komplexa, då det finns flera alternativa utvecklingsförlopp. Planeringsproblem är svåra att hantera 

eftersom de är beroende av mänskliga handlingar där valmöjligheterna är oändligt många. Kunskaper om 

samhälleliga processer kan förbättra möjligheterna för att förbereda sig inför framtiden, att planera 

(Nyström och Tonell, 2012, s. 87) 

 

Ur ett kritiskt realistiskt perspektiv stämmer det visserligen att det finns flera alternativa 

utvecklingsförlopp eftersom de menar att det är bättre att se bortom reguljära mönster och 

istället söka kunskap om mekanismer som ledde till händelsen (Sayer, 1999, s. 5). Det är viktigt 
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att poängtera att även i fallet av tunnelbygget där resultatet är fastställt innebär det inte att 

faktorerna som ledde till allt är självklara. Ett sätt för realister däremot att närma sig problemet 

är att leta efter mekanismer som skapar förändringar, samt utifrån hur kontexten ser ut (Sayer, 

2015, s. 110). Det är precis detta Tunnelkommissionen vill åstadkomma med sin undersökning, 

men ställs mot otaliga varianter av mänskliga handlingar och värderingar i planeringsprocessen 

som måste behandlas i första hand. Därför är det viktigt att få kunskaper om processerna för att 

kunna utveckla en bättre planering i framtiden. Med hjälp att analysera rollerna på 

institutionerna, tillsynen av projektet och fastställda lagar kunde Tunnelkommissionen få 

mycket kunskap om konsekvenserna och därmed bidra med en slutrapport som gav bättre 

resultat för både miljön och samhället i närkontakt med Hallandsåsen. Följande avsnitt kommer 

att djupare analysera de tre specifika infallsvinklarna som kommission hade för att få en 

holistisk bild av orsakerna eller som en realist skulle säga; de kausala sambanden.  

 

5.2 Tillstånd och tillåtlighetsprövning och kritisk realism 

Som rubriken säger behandlade denna del av orsaksavsnittet de tillstånd och 

tillåtlighetsprövningar, med andra ord regler och lagar, som fanns och fungerade som 

grundpelare för tunnelbygget. Det resultatet tunnelkommission kom fram till var att det föregick 

ett samspel mellan olika delar i makthierarkin av projektet. Däremot var det inte samspelet som 

uppmärksammades mest utan mer att det tillkommit en ny lag som skulle förändra hela 

planeringen av tunnelbygget. De så kallade miljökonsekvensbeskrivningarna (MKB) skulle i 

förtid säga om tunnelbygget skulle kunna medföra dåliga konsekvenser och dessutom ge förslag 

för alternativa platser eller typer av konstruktioner. Det som är intressant i detta fall är själva 

behovet av att instifta en lag för att miljöfrågor ska ta större plats i planeringen. Slutrapporten 

konstaterade nämligen att regeringen faktiskt tagit förhastade beslut och därmed exkluderat 

miljöfrågorna. Det går lätt att relatera detta till att det möjligtvis fanns en förutfattad bild av 

naturen eller värderingar där miljöaspekterna inte var av relevans. Vidare går det därför att 

koppla till Sayer (2002, s. 4) i det mån att det måste ske en bättre anpassning mellan metoderna 

och hur, i detta fall naturen, agerar för att på det sättet kunna ta bättre beslut. Det är precis detta 

som MKB lyckas förmedla i planeringen.  

Däremot förekommer det även i slutrapporten att MKB hade, förutom att kunna bidra med 

förebyggandet förslag i ett tidigt stadium, kunnat ge bättre resultatet av bygget om det funnits 

innan problemen börjat uppstå (SOU, 1998, s. 68). Med appliceringen av MKB kommer det bli 

bättre resultat och förståelsen av innebörden att interagera med naturen kommer bli tydligare, 

men det säger ingenting om själva kausaliteten bakom det förekomna. Det är precis av denna 

anledning som Sayer (2002, s. 2) ställer sig kritisk till uppmärksamheten som kvalitativa och 

kvantitativa metoder, som MKB, eftersom de utesluter, avsiktligt eller oavsiktligt, essentiella 

förståelser, teoretiseringar och reflektioner. Med andra ord kommer de som undersöker miljön 

få en klarare bild av konsekvenserna med interaktionen, men de personer som har hand om 

projektet och deras värderingar eller ekonomiska preferenser missas i undersökningsprocessen.  

Vidare går det ur ett kritiskt realistiskt synsätt ytterligare föra kritik mot MKB på det sättet 

att deras metoder har en tendens att bli alldeles för trovärdiga och genomförbara när de 

analyserar ett visst system. Det som är väsentligt här då är att MKB:s trovärdighet och 

genomförbarhet i Hallandsåsens skulle kunna ifrågasättas eftersom det appliceras på ett relativt 
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isolerat område. För Sayer (2002, s. 151) är detta problematiskt eftersom närmanden som MKB 

generar resultat som oftast blir universella trots att systemet som analyserats är isolerat. Detta 

kan då göra att det som egentligen bör förmedlas i resultatet inte riktigt får komma fram 

eftersom de i slutändan finns en stark tilltro bakom metoderna och förståelserna av svaren. 

Däremot är förtroendet inte ett problem som är enbart relaterat till MKB, utan också en 

svårighet som Banverket fick möta tidigare i processen. Som det står i slutrapporten hade 

Banverket litat blint på de uppgifter de fått in och fortsatte att använda de metoder som 

rekommenderats till dem. Detta verkar vara ett återkommande problem inom planeringen av 

tunnelbygget och Tunnelkommissionen föreslår som lösning bland annat en förbättrad kunskap 

om förutsättningarna. Det kritiskt realistiska förhållningssättet stämmer väl överens med att det 

är viktigt att genom exempelvis tolkning kunna identifiera mekanismer som i sin tur 

förhoppningsvis förklarar kausaliteteten och på det sättet förbättra kunskapen (Edwards, 

O’Mahoney och Vincent 2014, s. 24). Tunnelkommissionens andra förslag går däremot lite 

emot kritisk realism. De menar att miljöns välmående borde prioriteras framför den ekonomiska 

tillväxten och att MKB är det som ska åstadkomma denna bedrift. Motsättningen i kritisk 

realism skulle i sådana fall vara att de olika ramarna inte borde skiljas åt då de båda är starkt 

beroende av varandra (Sayer, 2002, s. 151). Det är med andra ord viktigare att förstå 

mekanismerna som förklarar strukturerna där händelser sker (Sayer, 2002, s. 115) och därmed 

kunna komma med bättre lösningar, istället för att bara flytta problemet från miljön till det 

ekonomiska. 

 

5.3 Tillsyn och kritisk realism 

Vart lagar och regler har kommit ifrån och vad de innebär för tunnelbygget har nu fastställts 

och analyserats, men då återstår det att se vilka som har ansvaret att dessa följs under loppet av 

projektet. Slutrapporten närmar sig tre myndigheter som skötte tillsynen och de var främst 

länsstyrelsen, kommunen och Naturvårdsverket. Länsstyrelsen hade i uppgift att granska 

naturmiljön och dessutom hade de miljöskyddslagen, naturvårdslagen, lagen om kemiska 

produkter och vattenlagen som ansvarsområde. Tunnelkommissionen upptäckte att 

länsstyrelsen hade utfört sin granskning på ett alldeles för litet område och det hade 

konsekvenser i form av att det inte gav en holistisk bild av följderna som tunnelbygget skulle 

ha haft. Ur ett kritiskt realistiskt perspektiv är det ganska tydligt vart problemet sitter i denna 

situation. En kritisk realist hade nog försökt undvika detta problem under ett tidigare stadium 

genom att hålla sig till en fundamental del av sin förhållningsätt som är den så kallade ”stratified 

ontology” som Sayer (1999, s. 12) nämner. Hade länsstyrelsen haft denna inställning hade det 

troligtvis sett annorlunda ut. I deras roll verkar det bara ha funnits ett intresse av att söka efter 

följderna som hade uppstått när naturen utnyttjat sina krafter (the actual) och sedan hade de 

tolkat dessa konsekvenser (the empirical). Däremot går det att tyda en försummelse av de 

strukturer och krafter naturen har (the real). Det är viktigt som kritisk realist att få med alla tre 

områdena i det som studeras för det leder till ett annorlunda synsätt av kausalitet. Därvid blir 

det som Sayer (1999, s. 14) skriver, att objekten som studeras syns då i större sammanhang 

(strukturer) vars beståndsdelar som är kopplade på olika sätt får sina kausala krafter synliga. 

Med denna ontologi hade nog förutsättningar av sin tillsyn sett annorlunda ut både i storleken 

på området som analyserades och vattenskadorna som blev till efter en tid. 
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Kommunen hade samma ansvarsområde som länsstyrelsen när det kom till 

miljöskyddslagen och lagen om kemiska produkter, men hade även hälsoskyddslagen och 

livsmedelslagen. Problemet i detta fall var att kommunen inte hade tillräckligt med resurser 

eller personal för att kunna komma åt väsentlig information rörande exempelvis kemikalier och 

därför ansåg Tunnelkommissionen att ansvaret skulle gå över till länsstyrelsen. I relation till 

kritisk realism är det inget i denna uppsats som tar upp problemen med organisationen, som 

exempelvis begränsade resurser eller personal. Däremot när det kommer till hanteringen av 

kemikalier överlag går även Sayers ”stratified ontology” att appliceras i detta avseende, då det 

skulle förklara kemikaliernas kausala krafter eftersom felet i försegling av läckage handlade om 

feltolkningar av Rhoca Gil.  

Naturvårdsverket hade en roll som tillsynsmyndighet i det mån att det handlade om att se 

över arbetsfördelning mellan myndigheterna, samt regeringens ekologiska hållbara utveckling. 

Detta är precis som stycket ovan ett problem som handlade om organisationen av projektet 

överlag, vilket inte tas upp i denna uppsats i relation till kritisk realism. Det vore alldeles för 

långsökt att ens försöka applicera en kritisk realistisk metodologi i detta avseende.  

 

5.4 Projektets utförande och kritisk realism 

Den här delen av slutrapporten är nog den mest intressanta att analysera ur ett kritiskt realistiskt 

perspektiv. Detta eftersom den granskar sättet Banverket bedrivit sin verksamhet inom 

planering och genomförande av bygget. Sedan också vilken roll regeringen hade under hela 

projektet fram till 1998. Enligt Tunnelkommissionen hade regeringen en roll som ledare över 

projektet och myndigheterna. De slutgiltiga besluten och styrelsen i Banverket fastställdes av 

regeringen. Allt eftersom fick styrelsen mer makt och besluten som togs behövdes inte längre 

förmedlas till regeringen för godkännande. Utifrån detta ansåg Tunnelkommissionen tydligt att 

det måste vara påtagligt vem som har ansvaret i projektet, vilket inte var fallet mellan Banverket 

och regeringen under tunnelbygget. Däremot hade regeringen fortfarande mycket att säga 

eftersom de kunde avsätta och ersätta styrelsen när de ville.  

I denna uppsats har mycket fokus legat på hur forskare ska förhålla sig till kunskap om allt 

från planering till utförande, men det går nog att applicera på den bristande kunskapsbas som 

finns på alla plan i projektet. Det som är intressant är inte själva mängden inblandning 

regeringen borde ha och inte heller bristen på intresse i projektet, utan snarare att det finns en 

kunskapsbas om metoder och förståelser som känns bekväm och pålitlig till den punkten att den 

känns självklar. Regeringen stämmer inte överens med den kritiska realismens grundläggande 

ontologi om att världen finns oberoende av vår vetskap om den (Sayer, 2015, s. 106) eftersom 

det verkar ligga en stark självsäkerhet och pålitlighet bakom de processer som inträffade under 

projektets gång. Med andra ord verkar regeringen så pass bekväma i sin egen kunskap att de 

glömmer att världen faktiskt existerar utanför vår vetskap om den och att det kan uppstå 

konsekvenser om interaktionen mellan människa och natur sker på ett nonchalant sätt. Genom 

detta går det att dra en slutsats om att realistisk ontologi kanske hade ändrat förutsättningarna 

redan innan regeringen tog beslutet om att bygga tunneln. Ovanstående går även att appliceras 

på Banverkets genomförande av bygget, även om det i Banverkets fall kanske inte handlade om 

en bristande kunskapsbas utan mer om att inte fästa avseende vid konsekvenserna det skulle ha 

för miljön och samhället i omnejd. Banverket försökte på grund av detta bygga ett förtroende 
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genom att införa miljöledningssystem som skulle generera en större medvetenhet om miljö- och 

omvärldsfrågor, men skadan var redan skedd. Däremot är det som Sayer (2002, s. 151) skriver 

viktigt att dra lärdom av de resultat som samlats in och de metoder som används istället för att 

avvisa de helt.  

I anslutning till den dåvarande rekommenderade metodanvändningen hos 

Tunnelkommissionen och kritisk realistiska metoder är det återigen viktigt att påpeka att det 

fortfarande finns stora problem inom dessa ramar. Svårigheterna med detta är något som tagits 

upp i teoridelen av denna uppsats (se s. 12 i denna uppsats). Trots detta verkar kritisk realism 

ha en tendens att lätt kunna kritisera och komma med nya infallsvinklar filosofiskt, men inte 

avsevärt mycket praktiskt. Ett exempel på nya infallsvinklar inom kritisk realistisk 

metodapplicering var Petter Naess (2016) artikel. Även om han tar upp ämnet i relation till 

urbanplaneringen är själva poängen med hans artikel att förmedla ett nytt tänk överlag. Han vill 

inkludera ett sökande efter kausalitet i forskning, istället för sökande av mönster utifrån sina 

egna tolkningar, eftersom de hämmar möjligheten till en holistisk förståelse (Naess, 2016). 

Detta känns självklart i enlighet med kritisk realistiskt ställningstagande. Ur realistisk synvinkel 

kan det komma att ställa till med problem när metoder i stil med miljöledningssystemet 

appliceras eftersom dessa har benägenheter att söka efter mönster. För att undvika detta 

förespråkar Naess (2016) att använda sig av kvantitativa och kvalitativa metoder tillsammans 

och dessutom bör kausalitet ses som tendenser. Med andra ord innebär det att påverkan som 

saker har på andra saker inte ska ses som självklara eller att de följer ett mönster, utan snarare 

att det finns en möjlighet att de gör det. En tidig applicering av detta kritisk realistiska tänket 

på liknande projekt av tunnelbygget hade troligtvis gett annorlunda resultat, men det är 

fortfarande mycket som har kvar att åstadkommas på det praktiska planet.   

 

6. SLUTSATS 

I detta avsnitt kommer mina slutsatser av Tunnelkommissionens och kritisk realisms 

angreppssätt att behandlas i relation med de syften jag har med studien. 

 

6.1 Tunnelkommissionens angreppssätt 

Efter att ha analyserat Tunnelkommissionens orsaksavsnitt av tunnelbygget har jag kommit till 

den slutsatsen att kritiska realismens ontologiska och epistemologiska ställningstagande 

stämmer överens i vissa aspekter och andra inte. Den punkten där kommissionens framförande 

stämmer mest överens med den kritisk-realistiska ontologin är i det avseende att de försöker 

inkorporera en ny förståelse av omvärlden i det inledande och avslutande stadiet av 

planeringsprocessen. En annan punkt är att de försöker hitta orsakssamband mellan 

tunnelbygget och olyckorna. Även om detta uttryckligen i slutrapporten inte refereras till som 

ett kritisk realistisk förhållningssätt, eller någon annan typ för den delen, är det viktigt att 

förmedla om att det finns en koppling till den centrala övertygelsen om kausalitet som kritiska 

realister har.  

Vidare förde Tunnelkommissionen ett bra arbete när det kommer till försöket att få en 

helhetsbild av situationen och få så många infallsvinklar som möjligt. Just i orsaksavsnittet 

analyserar de miljöaspekter, lagar och projektets utförande i sin helhet, vilket gav lite utrymme 

för bristande kunskap om tunnelbygget. Däremot anser jag att de missat att inkludera sådant 
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som blir synligt när studier som denna analyserar deras arbete. De presenterar alltså ett antal 

förslag till hur konsekvenserna för tunnelbygget ska kunna fixas när de väl har hänt och 

förebyggas redan i planeringen av projektet, men väldigt lite presenteras om var det 

grundläggande problemet ligger. Som denna studie exempelvis har bevisat ligger lösningen inte 

i temporära förslag eller lagar eftersom problemet ligger i den bristande kunskapsbasen om 

omvärlden hos planerare och politiker. Med andra ord råder det en brist av kunskap om vilka 

konsekvenser det kan ha att interagera med den värld som existerar utanför vår vetskap. Det 

måste nödvändigtvis inte ske en ontologisk förändring hos alla i planeringsprocessen, utan 

snarare att mer kunskap om vad som existerar utanför vår egen, något trångsynta, förutfattande 

mening måste läras ut.  

 

6.2 Kritisk realism som vetenskapsteoretiskt angreppssätt 

Med en närmare reflektion över kritisk realism måste jag säga att kritiken går att dela in i två 

ramar som å ena sidan består av det teoretiska och den andra det praktiska. Slutsatsen som har 

kunnat dras utifrån detta är att kritisk realism har en större styrka i den teoretiska behandlingen 

än den praktiska. Det är tydligt i litteraturen att den teoretiska övertygelsen är starkare, men att 

kritiska realister inte riktigt har kommit underfund med de metoder som generar bästa möjliga 

resultat. Av denna anledning var det avsevärt svårt att applicera i min studie, men det har bara 

drivit mig än mer att hitta svar på hur ett kritisk realistiskt förhållningssätt tillämpas i praktiken.  

En aspekt som är intressant i relationen mellan det teoretiska och det praktiska är att det 

förstnämnda kan ställa till med problem för det andra eftersom det finns viktiga ståndpunkter 

som inte riktigt är klargjorda. Av den anledningen måste jag hålla med Peet (1998, s. 175) i det 

avseende att det blir problematisk att se världen som ett rum avskilt från de kausala mekanismer 

istället för att se det som i ett samspel. Anledning till denna motsättning baseras på den 

kunskapen denna studie gett mig i det mån att även om världen existerar oberoende av vår 

vetskap om den så måste den fortfarande ses som den helheten som formger de kausala krafterna. 

Att särskilja världen från kausala krafter gör det bara svårare att komma med nya användbara 

metoder. Detta eftersom forskaren ofta går miste om den relationen som finns mellan dessa två 

och därmed också går den miste om förståelsen av den verkliga relationen, som i sin tur hämmar 

denne att komma med nya metoder. Med detta sagt är det viktigt att förmedla att uppgiften med 

att fastställa nya och användbara metoder inte är omöjlig att åstadkomma, men att det krävs ett 

förändrat och mer öppet närmande i både teori och praktik. Det är precis ett sådant 

tillvägagångssätt jag försökt använda mig av i denna studie och se vart metoderna fungerar, 

samt vart de inte fungerar. Sedan att det uppstår motgångar i appliceringen innebär inte att den 

som använder sig av kritisk realism ska ge upp sin undersökning. För att det finns saker som 

kritisk realism förmedlar som andra inte gör och det är viktigt att ha i åtanke.  
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