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Sammanfattning	  
Beslut präglar i månt och mycket människans och organisationers existens. Vare sig det 

handlar om vad du ska äta till lunch eller huruvida en storhamn skall byggas vilar detta 

handlande på ett bakomliggande beslut. Studien syftar till att undersöka beslutet kring 

att bygga en ny hamn utanför Nynäshamn. Studiens utgångspunkt stöptes i intresset för 

rationalitetsbegreppets varande eller icke varande i stora infrastrukturprojekt som 

påverkar hela samhällen. Angreppssättet som använts för att delge förståelse kring hur 

beslutsprocessen gått till är en kvalitativ textanalys, närmare bestämt 

argumentationsanalys enligt Lennart Hellspongs definition. Vidare har studien 

diskuterat ämnet i en teoretisk diskussion som kretsar kring begreppet rationalitet i olika 

former. Den teoretiska referensramen består av rationalitet inom beslut och 

organisationer diskuterat av Simon, March och Cyert, handlingsrationalitet och 

beslutsrationalitet enligt Brunsson, institutionell teori, groupthink och 

samhällsplanering. Empirin som har samlats in består av tidningsartiklar från dagspress 

och debattsidor, information och uttalande från olika aktörer som stått att finna genom 

deras hemsidor, hamnprojektets lägesredovisning samt underlag och yttranden från den 

juridiska process som pågått sedan 2007. Materialet har processats med hjälp av 

argumentationsanalysen för att belysa de framträdande ståndpunkter utifrån 

argumentationen förs för att sedan diskutera detta resultat med hjälp av den teoretiska 

referensramen. Resultatet har utmynnat i att vi funnit båda sidor agera utifrån ett 

handlingsrationellt förfarande för tillsammans trycka hela processen mot ett mer 

beslutsrationellt resultat genom en inkrementell processgång.  

 
 
 
 
 
Nyckelord: Norvik, Stockholms hamnar, infrastruktur, beslut, beslutsfattande, 
institutionell teori, argumentationsanalys, rationalitet 
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Abstract	  
Humans and organizations existence are to a far extent characterized by decisions. 

Whether it is about what you should eat for lunch or if a new port should be built there 

is always a decision behind it. This study aims to examine the decision that lies behind 

the soon to be built port outside Nynäshamn. The study was moulded by the interest in 

to what extent rationality is an underlying notion in the decision process behind the 

development of a society’s infrastructure. The study’s approach to shine light on the 

subject-matter is an argumentation analysis by Lennart Hellspongs definition. Further 

the study discusses the subject-matter from a theoretical point of view revolving around 

the term rationality. The theoretical frame of reference consists of rationality within 

decision-making and organizations discussed by Simon, March and Cyert, action 

rationality and decision rationality by Brunsson, institutional theory, groupthink and 

community planning. The empirical material consists of articles from newspapers and 

opinion pages, public information and statements from operators involved in the 

specific project, the projects status report and documents and statements from the legal 

process that has been on going since 2007. The empirical material has been processed in 

accordance with Hellspongs argumentation analysis to illustrate the standpoints that has 

been the most prominent. The result from the argumentation analysis has subsequently 

been discussed on the basis provided by the theoretical frame of reference. The result of 

the study has culminated in that both sides of the dispute whether to build or not to build 

the port acts on a action based rationality basis but together pushes the whole process 

towards a more decision based result thru an incremental process.  

 

 

 

 

 

Key words: Norvik, Stockholms hamnar, infrastructure, decision, decision making, 

institutional theory, argumentation analysis, rationality 

  



	   	   	   5	  

Innehåll	  

Förord	  ...........................................................................................................................	  2 
Sammanfattning	  .........................................................................................................	  3 
Abstract	  ........................................................................................................................	  4 
Innehåll	  .........................................................................................................................	  5 
Ordlista	  .........................................................................................................................	  7 
1.	  Inledning	  ..................................................................................................................	  9 
1.1 Hamnprojektet	  ..............................................................................................................................	  9 

1.1.1 Historisk tillbakablick Norvikudden .................................................................... 9 
1.1.2 Hamnprojektet ur ett nulägesperspektiv .......................................................... 11 

1.2	  Rationalitet	  i	  samhället	  och	  organisationer	  ......................................................................	  12 
1.3	  Problemdiskussion	  ......................................................................................................................	  14 
1.4	  Syfte	  ....................................................................................................................................................	  14 
1.5	  Avgränsningar	  ................................................................................................................................	  15 
2.	  Metod	  .....................................................................................................................	  16 
2.1	  Metodologisk	  utgångspunkt	  ....................................................................................................	  16 
2.2	  Kvalitativ	  textanalys	  ....................................................................................................................	  18 

2.2.1 Kvalitativ textanalys ......................................................................................... 18 
2.2.2 Kvalitativ textanalys som tolkningsinriktning .................................................... 19 

2.3	  Argumentationsanalys	  som	  redskap	  för	  textanalys	  ......................................................	  20 
2.4	  Tillämpning	  med	  analytiska	  frågor	  .......................................................................................	  21 
2.5	  Tillvägagångssätt	  och	  urvalsram	  ...........................................................................................	  24 
2.6	  Trovärdighet	  ...................................................................................................................................	  25 
2.7	  Etiska	  principer	  .............................................................................................................................	  26 
3.	  Teori	  .......................................................................................................................	  27 
3.1	  Tidigare	  forskning	  ........................................................................................................................	  27 
3.2	  Samhällsplanering	  och	  utveckling	  ........................................................................................	  29 
3.3	  Kognitivt	  beslutsfattande	  ..........................................................................................................	  31 
3.4	  Grupptänkande	  beslutsfattning	  .............................................................................................	  38 
3.5	  Institutionell	  teori	  ........................................................................................................................	  40 
3.6	  Teoridiskussion	  .............................................................................................................................	  42 
4.	  Empiri	  och	  analys	  ..............................................................................................	  45 
4.1	  Inledning	  ..........................................................................................................................................	  45 
4.2	  Norvik,	  en	  miljöbomb	  eller	  ej?	  ................................................................................................	  47 
4.2.1	  Teoretisk	  anknytning	  ................................................................................................................	  53 
4.3	  Logistiktrender	  ..............................................................................................................................	  57 
4.3.1	  Teoretisk	  anknytning	  ................................................................................................................	  59 
4.4	  Norvik	  ur	  ett	  regionperspektiv	  ...............................................................................................	  60 
4.4.1	  Teoretisk	  anknytning	  ................................................................................................................	  65 
4.5	  Norvik	  som	  en	  drivande	  faktor	  i	  samhällsutvecklingen	  ..............................................	  68 
4.5.1	  Teoretisk	  anknytning	  ................................................................................................................	  70 
5.	  Slutdiskussion	  .....................................................................................................	  74 
5.1	  Slutdiskussion	  ................................................................................................................................	  74 
5.2	  Förslag	  till	  fortsatta	  studier	  .....................................................................................................	  76 
5.3	  Slutord	  ...............................................................................................................................................	  77 



	   	   	   6	  

8.	  Referenser	  ............................................................................................................	  78 
9.	  Bilagor	  ...................................................................................................................	  81 
9.1	  Hellspongs	  analytiska	  modell	  ..................................................................................................	  81 
9.2	  Argumentationsanalysens	  empiriska	  resultat	  .................................................................	  82 
9.2.1	  Förargumentation	  .....................................................................................................................	  82 
9.2.2	  Motargumentation	  ....................................................................................................................	  87 
	  

 	  



	   	   	   7	  

Ordlista	  
TEU:  Står för Twenty-foot Equivalent Unit och är en 

benämning på en 20 fot container. Måttet 

används för att definiera en hamns eller fartygs 

kapacitet. 40 fot container motsvarar 2 TEU. 

Ro/Ro:  Är en förkortning på Roll-on/Roll-off och är en 

beteckning på gods som rullas av och på ro-ro 

fartyg. Godsslaget kan exempelvis vara bilar, 

trailers och semi-trailers. 

Kombiterminal:  Är en terminal på land där gods lastas om från 

till exempel lastbil till järnväg. 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB): När en verksamhetsutövare söker tillstånd för 

att bedriva en verksamhetsprocess måste de 

upprätta en MKB enligt regleringen i 

Miljöbalken, 6 kap. Det finns obligatoriska 

krav som måste finnas i en MKB som till 

exempel beskrivning av projektet, 

miljökonsekvenser vid genomförandet av 

verksamheten och rådande miljöbeskrivning av 

området. 

Rational Choice Theory (RC): Är en teori för att beskriva beteende hos 

exempelvis människor. Centrala antaganden är 

att beteenden är fullt rationella och att man 

handlar utifrån egenintressen och 

målmaximering. 

Erosion: Beskriver en naturlig process och är en nötning 

av till exempel jord och berg. I studien talas det 

om vågerosion orsakade av fartyg som 

påverkar strandlinjer och klippor. 

Furusundsleden: Är en norrgående farled genom skärgården som 

trafikeras av fartyg till och från Stockholms 

hamnar. 
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Horsstensleden: Är en eventuell framtida farled för in- och 

utgående sjötrafik genom Stockholms skärgård. 

Feedertrafik/Feederregion: Är ett linjesystem inom sjöfarten, där 

feedertrafik utgörs av feederfartyg som länkar 

mindre hamnar till bashamnar.  

Feederbolag/Feederfartyg: Feederfartygs uppgift är att frakta gods från 

mindre regioner till större hamnar, till exempel 

kontinenthamnar som Bremerhaven och 

Hamburg och således förse större fartyg med 

last. 

Bashamn: Är en beskrivning av större hamnar vars 

utmärkande funktion exempelvis kan vara en 

sammanlänkning och omlastning av gods 

mellan feederfartyg och oceangående fartyg. 

Tonnage/Tonnagestorlek: Ett begrepp inom sjöfarten som beskriver ett 

fartygs storlek och volymmässiga lastkapacitet. 

Rotationsordning: I studien avser begreppet ett linje- och 

transportsystem inom sjöfarten. Det kan 

utgöras av olika hamnar i Östersjön som skapar 

denna rotationsordning, till exempel Hamburg -

Stockholm - St. Petersburg – Rauma – 

Hamburg.  

Maersk Line triple E-serien: Avser en containerklass vilka symboliserar ett 

av världens största containerfartyg. Dessa 

fartyg har en lastningskapacitet av mer än 

18000 TEU. 

Omlasta/omlastning: När man lastar om gods från ett transportslag 

till ett annat. 
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1.	  Inledning	  
Uppsatsens inledande del ämnar delge läsaren en introduktion och övergripande blick i 

ämnet samt att presentera studiens syfte. 

1.1 Hamnprojektet	  

1.1.1	  Historisk	  tillbakablick	  Norvikudden	  

Genom tiderna har infrastruktur och kommunikation spelat, och spelar, en viktig roll för 

samhällsutvecklingen. Det skulle vara en tämligen naiv och felaktig uppfattning att 

påstå att infrastrukturen inte skulle spela en avgörande roll för ett samhälles utveckling 

och konkurrenskraft, vilket även är den rådande uppfattning både hos politiker samt 

organisationer. Infrastrukturminister Anna Johansson sade vid ett seminarium om 

infrastruktur för ökad tillväxt 2015: 

 

”Det är helt nödvändigt att få en bättre transportinfrastruktur för att få igång 

bostadsbyggandet. Bostäder, infrastruktur och jobb hänger starkt ihop.” 

 

Betydelsen avspeglas även inte minst av att regeringen i början av 2000-talet avsatte 

364 miljarder kronor att fördelas mellan olika satsningar inom infrastruktur över 

perioden 2004 till 2015 (DI, 2001).  

 

Det är kommunikation och infrastruktur som binder ihop orter med städer, städer med 

regioner, regioner med nationer och nationer med världen. För ett land som Sverige som 

på grund av sin geografiska position och utformning hamnar i periferin sett från den 

europeiska handelns epicentrum blir dessa frågor än viktigare vilket tydliggjordes av 

European Roundtable of Industrialists, ERT, i deras skrift Missing Links från 1984. 

Sverige är beroende av en stor utrikeshandel vilket är naturligt om man tar i åtanke att 

det är ett relativt litet land. Det råder en obalans mellan olika råvaror som kan jämnas ut 

med hjälp av handel med omvärlden. Utrikeshandeln gör det inte enbart möjligt att 

jämna ut dessa obalanser utan ger även tillgång till ett bredare utbud av olika produkter. 

Istället för att enbart kunna välja mellan svenskproducerade varor ges möjligheten att 

välja produkter från alla världens hörn om så föredras. Transporten av dessa olika varor 

sker främst landvägen med lastbil eller sjövägen med båt (EkonomiFakta, 2016).  
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Då satsningar inom infrastruktur för med sig investeringar av stor magnitud och är 

viktiga för samhällen i stort förgås de allt som oftast av stora och komplexa 

beslutsprocesser. Studien har valt att inriktas på just sådana beslutprocesser och hur 

argumentationen förs inom dem. Det specifika fallet som valts ut är beslutet om att 

stänga Frihamnen i centrala Stockholm och byggandet av en ny på Norvikudden utanför 

Nynäshamn kallad Norvik hamn. Nedan presenteras en sammanfattning av det 

händelseförlopp som lett fram till det läge som råder i skrivande stund.  

 

Likt andra stora infrastrukturprojekt har planer på att bygga en storhamn i Nynäshamn 

funnits länge. Drömmar om att förbinda Nynäshamn med Stockholmsregionen och 

världen fanns redan på 1850-talet då Löjtnant Herman Sandeberg jobbade för att bygga 

en järnvägsförbindelse mellan Stockholm och Nynäshamn med de långtgående planerna 

att anlägga en hamn och skapa en badort (Stockholms hamnar, 2016). Dennes planer 

gick dock i stöpet på grund av avsaknaden av finansiärer. Cirka femtio år senare, kring 

sekelskiftet 1800-1900, väcktes dessa drömmar till liv återigen. Då av geologiprofessorn 

Hjalmar Sjögren. Drömmar och diskussioner om en infrastruktursatsning i form av en 

hamn har således förts i över hundra år. Vilket kan likställas med en annan stor satsning 

nämligen byggnationen av en förbindelse mellan Sverige och Danmark i form av en bro, 

Öresundsbron, som av Jacobsson och Blomquist kallas ”beslutet som tog över hundra 

år” (2002).  

 

Sjögren lyckades bättre än sina föregångare och en järnvägsförbindelse stod klar 1901. 

Planerna om att anlägga en frihamn infriades dock inte men ett år senare öppnades en 

hamn avsedd för trafik till Gotland. Detta kan ses som startskottet för Nynäshamn som 

en regional hamnstad (Stockholms hamnar, 2016). På 20-talet uppfördes ett 

oljeraffinaderi av Axel Ax:son Johnson varpå två år senare Nynäs Petroleum (nu Nynas) 

bildades som äger oljehamnen belägen i Nynäshamn.  

 

1800-talets diskussioner om en stor uthamn återupptogs på 1960-talet när Stockholm 

stad började undersöka möjligheterna att anlägga en ny hamn någonstans i regionen. 

När Stockholm stad köpte upp ett markområde söder om Södertälje för att eventuellt 

anlägga en hamn i området utlöstes aktiviteter inom såväl Nynäshamns stad som inom 

Johnsonsfären. Detta resulterade i att dessa två aktörer tillsammans med Stockholm stad 

började utreda möjligheterna att anlägga en större uthamn vid Norvikudden 

(Stockholms hamnar, 2016). Sedan diskussionerna under 60-talet har en rad olika planer 
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utarbetats och förkastats. Mellan åren 1999 och 2004 pågick två tillståndsärenden för 

hamnverksamhet på Norvikudden men även dessa avbröts vilket leder fram till den 

beslutprocess som pågått sedan 2006 om det rådande förslaget om anläggning av en ny 

hamn.  

 

Den nuvarande hamnen som är belägen i Nynäshamn, som sedan 1992 är en del av 

Stockholm hamnar ägt av Stockholm stad, är en renodlad färjehamn som behandlar 

trafik till Gotland, Lettland och Polen. Aktörerna som är inblandade i Norvikprojektet är 

Stockholms hamnar, Nynäshamn kommun, Nynas och NCC som i anslutning till 

hamnen har för avsikt att etablera en logistik- och företagspark. Hamnen som är 

planerad är en containerhamn samt en ro/ro-hamn. 

1.1.2	  Hamnprojektet	  ur	  ett	  nulägesperspektiv	  

Projektet, som under skrivande stund pågår, bestämdes i juni 2006 av 

kommunfullmäktige som gav styrelsen för Stockholms stadshus AB i samarbete med 

Stockholms hamnar AB uppdraget att förbereda och planera byggnationen av Norvik. 

Året efter, 2007, i mars fattade kommunfullmäktige beslut om genomförande av 

projektet. Som i de flesta stora beslutsprocesser har det tagit lång tid från att själva 

beslutet om projektet till att det faktiskt börjas byggas något och allt går inte alltid som 

på räls. Ett exempel är som Fredrik Johansson, Stockholms handelskammare, skrev i en 

artikel i DN (2012). 

 

”…det främsta skälet till att Norra länken i Stockholm försenades med minst tio år och 

fördyrades med åtskilliga miljarder är att en enskild person drev en lång rad olika 

processer i olika instanser…” 

 

För att genomförandet skulle ske i enlighet med kommunfullmäktiges beslut var tre 

saker tvungna att vara uppfyllda: 

• Fastställd	  detaljplan,	  

• Lagakraftvunnet	  tillstånd	  till	  vattenverksamhet	  och	  hamnverksamhet,	  

• samt	  godkänd	  järnvägsplan	  

 

Det som har dragit ut på tiden är som i många andra fall en segsliten juridisk process där 

projektet har hoppat mellan flera olika instanser samt legat och väntat på att tas upp. 

Efter att projektet klubbats genom av kommunfullmäktige 2007 skickades en ansökan 
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om prövning för anläggande och drift av hamn till miljödomstolen (Stockholms hamnar, 

2015). Denna ansökan prövades vid förhandling i slutet av 2009, alltså två år senare 

varpå inget speciellt hände under denna tid. Vid denna första prövning gavs ej 

tillåtlighet. På grund av detta prövades ej heller villkoren för byggnationen. Stockholms 

hamnar blev själva förvånade över avslaget och överklagade domen till 

miljööverdomstolen. I överklagan skickades en reviderad version av projektet där två 

kajlägen var borttagna. Miljööverdomstolen ändrade miljödomstolens dom och medgav 

tillåtenhet. Uppdrag gavs vidare till miljödomstolen att pröva de villkor som medföljde 

hamnprojektet. En överklagan av miljööverdomstolens dom skickades till Högsta 

domstolen som 15 månader senare inte medgav prövningstillstånd då fallet inte ansågs 

prejudicerande, tillåtligheten vann därmed laga kraft.  

 

Villkoren prövades av miljödomstolen och dom meddelades i oktober 2014 vilket sedan 

överklagades till mark- och miljööverdomstolen som i sin tur meddelade dom i oktober 

2015 till hamnprojektets favör (Stockholms hamnar, 2015). Även denna dom 

överklagades till högsta domstolen men som även i detta fall den 26 april 2016 

meddelade att fallet inte kommer att ges prövningstillstånd (SVT, 2016). Klartecken har 

därmed getts till att byggnationen kan börja till hösten 2016 vilket ligger i linje med vad 

Stockholms hamnar hade förhoppningar om (Stockholms hamnar, 2015). 

 

Projektet som blivit godkännt omfattar en containerdel och en rorodel som upptar en 

total exploaterad yta om 44 ha där containerdelen planeras uppta cirka 250 000m2 och 

rorodelen cirka 100 000m2. Hamnen kommer att ha 1 400 meter kaj och ett djup på 16,5 

meter vid containerdelen och 10-12 meter vid rorodelen (Stockholms hamnar, 2015). 

Enligt den rådande tidsplanen ska det första fartyget kunna anlöpa i slutet av 2019. 

1.2	  Rationalitet	  i	  samhället	  och	  organisationer	  
Inom ekonomin, psykologin och organisationsteorin är beslutsfattande ett centralt 

begrepp. Att beslutsfattande fått ett starkt fäste inom organisationsteori kan förklaras då 

det associeras med ledarskap, eftersom ledare och andra överordnade fattar beslut som 

sedermera delges och implementeras genom hela organisationen. I stora delar av 

samhällsvetenskapen är det vedertaget att mänskligt handlande är ett resultat av 

mänskliga val, vilka ur ett generellt beslutsteoretiskt perspektiv härleds från en 

föregående beslutsprocess med olika rangordnade alternativ (March, 1991; Brunsson, 

1982). Det kan därför sägas att beslutsfattande står i nära relation med kognition, varför 
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den amerikanska statsvetaren och en av Carnegie Mellon-skolans skapare, Herbert 

Simon, utvecklade en beteendevetenskaplig syn på beslutsfattande. I motsats till 

rational choice theory som framstår som postulat inom mikroekonomin och som kort 

kan beskrivas att individer är naturligt egennyttiga och handlar med avsikt för 

målmaximering (Eriksson-Zetterquist, Kalling, Styhre, 2014), var Simons främsta syn 

en distinktion mellan rationella beslut och icke-rationella beslut. Han fortsatte att skilja 

på objektiv rationalitet och subjektiv rationalitet, med det menat att ett beslut kallas för 

objektivt med förutsättningen för att sluta i målmaximering i en given tillvaro med 

givna och precisa utdelningar. Ett beslut kallas för subjektivt om det maximerar 

färdigheter relativt till den faktiska kunskapen om det berörda ämnet (Simon, 1997). I 

en komplex värld, där beslut fattas av människor med begränsat intellekt, fanns det 

enligt Simon inga beslut som landar i perfektion, varför det istället handlar om att uppnå 

tillfredsställelse (satisficing), som är en effekt av den mänskliga avgränsade 

tankeförmågan, kallad begränsad rationalitet (bounded rationality) (Simon, 1957). Just 

tillfredsställelse (satisficing) kom att vidareutvecklas av James March och Herbert 

Simon i en gemensam publikation där beslutsfattande framför allt handlar om att hitta 

en balans mellan olika aktörer och deras intressen, snarare än att orientera i ultimata 

resolutioner (March & Simon, 1993). Denna syn på motstridiga deltagare i en politisk 

arena förfinas av March: 

 

”In political treatments, however, the emphasis is less on designing a system of 

contracts between principals and agents, or partners, than it is on 

understanding a political process that allows decisions to happen without 

necessarily resolvning conflicts among parties”. (March, 1991, s. 103)  

 

Med allt mer växande och etablerade organisationer ökas också hierarkin inom dem och 

följaktligen blir beslut fattade av externa krafter utanför de beslutsfattande aktörerna. 

Organisationer utformar därför beslutsstrategier vilket kan sägas utgöra en ideologi med 

kollektiva beslutsregler och med hjälp av organisatoriska ideologier underlättas 

beslutsfattande (March, 1991; Brunsson, 1982). Då beslut och ideologier således blir 

nära besläktade, beskriver därför Brunsson (Brunsson, 1982) organisatoriska ideologier 

för att förse medlemmarna med enbart några aspekter av verkligheten och sålunda ett 

enögt uppfattande, men att de här beståndsdelarna är väsentliga för handlande i en 

komplex omvärld.  
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1.3	  Problemdiskussion	  	  
Forskning kring hur organisationer handlar och varför har bedrivits under lång tid och 

olika teorier skapats därefter (se bland annat Simon, 1947, March and Simon, 1958, 

Cyert and March, 1963, Brunsson, 1982, Weber, 1992). Genom årtiondena har fokus 

skiftat mellan organisationen som en organism till de individer som verkar inom de 

sociala kontexter som utgör bland annat organisationer för att kunna förklara olika 

skeenden i samhället. Då beslut inom företag ofta kan påverka samhällen i stort, det vill 

säga utanför organisationens gränser, är det av intresse att förstå dessa mekanismer.  

 

Något som alla ovannämnda forskare berör i sina texter om organisationer och 

beslutsprocesser är begreppet rationalitet i olika former. Ett rimligt antagande kan vara 

att när ett beslut om ett miljardprojekt som påverkar ett samhälle i stort fattas torde detta 

vara ett väl genomtänkt där alla möjliga utgångar är utforskade och därmed aspirera på 

en hög grad av rationalitet. Men är verkligheten sådan? Forskning tyder på att ju mer 

komplext ett beslut är desto mer tillämpas begränsad rationalitet när det fattas 

(Brunsson, 1982, Gavetti et.al. 2007, Janis, 1972). Weber (1992) menar på att den 

rationaliseringstendens som finns i människans historia har över tid förändrat 

grundvalarna till människans sätt att leva. Därmed även påverkat hur tänkandet och 

handlandet ändrats inom beslutssituationer, hur underlag framställs och beslut slutligen 

fattas. 

 

De bakomliggande faktorerna till att beslut fattas och styr organisationer åt olika håll 

formas av olika trender inom samhället och organisationen i fråga. Dessa står att finna i 

olika former av mänskliga utryck där språk är ett kraftfullt verktyg. En analys av dessa 

uttryck kan därmed ge insikt och förståelse för varför beslut går åt olika håll. Ett 

exempel är beslutet bakom Öresundsbron som presenterats av Jacobsson och Blomquist 

(2002) där inarbetandet av idén om en Öresundsregion banade vägen för bron. En 

interpretering genom studium av det språkbruk som använts i argumentationen som 

föreligger att beslut fattas kring ett miljardprojekt som Norvik hamn, ett projekt som på 

ett eller annat sätt påverkar hela samhället, kan således ge insikt i huruvida beslutet vilar 

på rationella grunder eller ej. 

1.4	  Syfte	  
Uppsatsen syftar till att redogöra för de för- och motargument och belysa de argument 

som vi funnit vara framträdande i dokument och artiklar kring byggnationen av Norvik 
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hamn. Vidare avser uppsatsen att analysera huruvida parternas handlande och grunden 

för beslutsfattande kan anses vara rationellt.  

 

Syftet kan sammanfattas i forskningsfrågan som lyder: 

• På	   vilket	   sätt	   kan	   aktörernas	   handlande	   i	   beslutsprocessen	   anses	   vara	  

rationellt?	  

1.5	  Avgränsningar	  
Studien har avgränsats till att behandla den argumentation som förts huvudsakligen i 

den rättsliga process som pågått från 2007 fram till april 2016, men omfattar även 

samhälleliga texter från och med 2005. Avgränsningen i tid har gjorts då händelserna 

innan året 2005 har behandlat andra projekt och inte den utformning av hamnen som är 

aktuell idag. Slutdatumet valdes dels för att det är i skrivande stund men även då den 

slutgiltiga domen föll vid denna tidpunkt och projektet godkändes. Denna empiri 

innefattar även artiklar i dagspress och debattsidor för att ge en initial övergripande bild 

av argumentationen som förts. Vidare har studien avgränsats till att enbart behandla och 

analysera argumentationen i det specifika projektet Norviks hamn. Implikationerna av 

detta val blir att en jämförelse med liknande projekt inte kommer att genomföras. 
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2.	  Metod	  
Uppsatsens andra kapitel presenterar den metod som användes för att genomföra 

uppsatsen. Kapitlet inleds med en metodologisk diskussion som sedan övergår i en 

presentation av metoden argumentationsanalys som använts för att framställa det 

empiriska underlaget. I avsnittet trovärdighet diskuteras hur valet av metod kan ha 

påverkat arbetets gång och resultat.  

2.1	  Metodologisk	  utgångspunkt	  
Uppsatsen syftar till att förstå och analysera hur argumentationen kring nybyggandet av 

Norvik hamn har förts i det offentliga rummet. För att på ett organiserat sätt processa 

materialet som samlats in, som ligger till grund för studien, har vissa förhållningssätt 

följts. Meningen med uppsatsen är att historiskt se på hur denna argumentation har förts, 

inte för att samma process kommer att ske en gång till utan för att historien kan visa på 

hur olika aktörer agerar när de försöker driva genom eller motverka projekt i det 

samhälle de verkar i.  

 

För att kunna förstå och analysera vad som har hänt i historien genom till exempel 

texter eller utsagor är det viktigt att känna igen fenomen, vilket förutsätter begrepp. 

Dessa begrepp, som oftast eller helst är ordnande till teorier, tillhandahålles av forskare 

och har formats genom olika slags processer genom tiderna. Ända sedan antiken har det 

debatterats om vad som är kunskap och hur den ska uppnås. Den vetenskap som denna 

uppsats vilar på är den tolkande eller hermeneutiska som från början växte fram för att 

tolka juridiska och teologiska texter (Patel & Davidson, 2011, Føllesdal, Walløe, Elster, 

2001) och definieras enligt Føllesdal et al. som ”studiet av vad förståelse är, och hur vi 

bör gå till väga för att uppnå förståelse”. Under lång tid var det positivistiska synsättet 

dominerande inom forskning med utgångspunkten att skapa generella lagar och 

samband och fungera som en unison metod för att bedriva forskning inom alla fält. 

Uppfattningen som råder idag, främst inom samhällsvetenskap och humaniora, är 

snarare den att kunskap inte formuleras genom dessa samband utan ofta bygger på 

studier av subjektivt uppfattade verkligheter (Berger & Luckman, 1966).  

 

Enligt Patel & Davidson (2011) är mänsklig verklighet enligt en hermeneutiker av 

språklig natur och att det genom språket ges möjlighet att förnimma kunskap om det 

som är genuint mänskligt. Det är i linje med en sådan tradition som presenterats ovan 

som studien har genomförts. Det är vår tolkning av hur beslutsprocessens 
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argumentation, i form av till exempel artiklar, remisser och domstolshandlingar, sker på 

basis av de olika aktörernas uppfattningar om den kontext som processen sker inom. Det 

är i denna tolkning som förståelse för de olika aktörernas handlande uppstår. Intentionen 

är inte att skapa generellt giltiga eller universella teorier utan snarare att skapa förståelse 

kring det studerade objektet för att kunna bidra till sfären av beslutsteorier för att 

fördjupa kunskaperna om dess giltighet.  

 

Under studien, som försöker ta fasta på den argumentation som förts i beslutsprocessen, 

har det varit viktigt att utröna hur aktörerna uppfattar sin roll i processen. Det vill säga 

hur de i de olika dokumenten presenterar sin ståndpunkt för andra. För att åstadkomma 

en tolkning som stämmer överens med den mening och intention som de olika källorna 

till argumenten haft är det viktigt att försöka sätta sig in i den kontext som de har 

skapats inom. Att vara väl förtrogen med denna kontext kommer inbegripa insamling 

och analys av data som möjliggör en utformning av ”förståelse i kontext” (Bryman & 

Bell, 2013). Resonemanget som förs senare i studien huruvida olika argumenten ter sig 

utifrån termer av rationalitet vilar någonstans även då på en epistemologisk grund. 

Studien försöker utifrån ett slags, av Aristoteles benämnt, teoretiskt förnuft bestämma 

hur något är med hjälp av språket som används, av P. & B-M Sohlberg (2014) även 

kallat propositionell kunskap.  

 

Genomgången av det empiriska materialet som studien baseras på kommer att 

presenteras från det att argumentationen kring beslutet startade fram till våren 2016. En 

medvetenhet kring att beslutsprocesser är stora komplexa fenomen som ofta spänner 

över lång tid har funnits från början. Följaktligen även att kritik kan riktas då en rimlig 

ståndpunkt kan vara att för att fullständigt förstå processen och kunna analysera dess 

delar krävs en undersökning av hela processen och alla dess perifera delar. Vi försvarar 

oss med att en rimlig avgränsning och avvägning kring vad som är relevant har försökt 

att göras med avseende till studiens omfattning.  

 

Under studiens utformning har vikt lagts vid att inte vara för säker på hur fenomenet 

som studeras ser ut då tolkning av det samma lätt kan falla i enlighet med de fördomar 

man har. Å andra sidan måste det finnas några mönster i form av teorier eller begrepp 

att förhålla sig till för att sortera sinnesintryck och kunna ställa ”bra” frågor. Om det inte 

finns någon förkunskap eller utgångspunkter i mönster blir det svårt att ställa frågor som 

kommer att ge någon djupare förståelse. 
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2.2	  Kvalitativ	  textanalys	  

2.2.1	  Kvalitativ	  textanalys	  

Individers sinnevärld utsätts jämt för en rad olika uttryck och upplevelser. I vardagen 

stöter människor bland annat på texter i varierande former, vilka exempelvis kan vara 

tidningar, romaner och vetenskapliga rapporter. Texter med praktiska och teoretiska 

syften är vad som benämns för brukstext (Hellspong, 2001), vars egenskaper ger uttryck 

för kunskap och formar en förnimbar verklighet som individen själv deltar i. Brukstext 

skildras av Hellspong och Ledin (1997) som att bidra till hur vi ser på vår verklighet och 

uppträder i den. Vidare beskriver de den som att göra våra idéer tillgängliga för andra 

och således blir brukstexter viktiga för vårt kollektiva tänkande samt för vårt handlande 

och sociala liv. Med det applicerade språket som redskap för att skapa en 

sammanhängande helhet lär sig människor att bruka det som ett verktyg för att 

reflektera och agera. Således generas även ett fält av godvillig kunskap. Hellspong 

förklarar vidare (2001) att tolkande av texter är meningsskapande i den bemärkelsen att 

söka mening hos orden och som människor sedermera finner för egennytta.  

Definitionen av tolkning och meningsskapande kan vidareutvecklas av Föllesdal, 

Wallöe och Elster:  

 

”Tolkningsprocessen syftar till att uppnå förståelse. När vi kommit fram till en 

tolkningshypotes som överensstämmer med det föreliggande materialet, och som 

gör detta på ett bättre och enklare sätt än andra hypoteser som vi kan tänka oss, 

upplever vi att vi börjar förstå materialet. Om vi därefter så småningom upptäcker 

någonting i materialet som inte helt överensstämmer med vår hypotes, måste vi åter 

börja söka efter en ny och bättre hypotes. Vi använder vår fantasi och försöker 

komma på en hypotes som gör att detta fenomen överensstämmer med resten av vår 

verklighetsuppfattning. När detta sker, upplever vi åter att vi förstår.” (2001, s. 

136) 

 

En koppling kan dras till Karl Poppers följande ordalag: 

 

”With each step forward, with each problem which we solve, we not only discover 

new and unsolved problems, but we also discover that where we believed that we 

were standing on firm and safe ground, all things are, in truth, insecure and in a 

state of flux”. (Miller, 1985, s. 7) 
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Föllesdal, Wallöe och Elster (2001, s. 136) fortsätter att förklara tolkningsprocessen 

med hypoteser som mer eller mindre explicita och medvetna. När dock förståelse 

inbringas blir hypoteserna istället implicita och ofta omedvetna. Det är just förståelse 

som tolkningsläran, alltså hermeneutiken, har som uppgift att uppfylla.  

Pär Widén bygger vidare på hermeneutiken och kvalitativa textanalyser: 

 

”Hermeneutiken handlar enkelt sätt om att läsa, förstå och skapa mening ur texter, 

antingen med fokus på textförfattarens avsikt eller en läsares tolkning av samma 

text.” (Widén 2015, s. 178)  

 

Av dessa anledningar är det intressant att undersöka hur texter påverkar människors 

verklighet och uppförandekod. Samhällsvetenskapliga textanalyser är vanligtvis 

inriktade mot att utforska och analysera övergripande samhälleliga strukturer, problem 

och samhällsfenomen (Widén, 2015).  

Det är i sådant forskningsresultat som studien ämnar utröna. Det är som tidigare nämnt 

författarnas egen tolkning av samhällsfenomen som baseras på olika aktörers 

perceptioner om just dessa fenomen, vilka härleds ur de kvalitativa textanalyserna. 

Undersökningen ska med hjälp av kvalitativa textanalyser utkristallisera de olika 

aktörernas egna uppfattade roll, hur de handlar med bakgrund till detta och hur de i 

olika texter konstruerar sin argumentation. På basis av den förda argumentationen ska 

studien således påvisa aktörernas rationella samt irrationella handlande i 

beslutsprocessen. Fortsättningsvis förklaras diverse tolkningsinriktningar inom 

kvalitativ textanalys. 

2.2.2	  Kvalitativ	  textanalys	  som	  tolkningsinriktning	  

Som ovannämnt kan en text i många fall inte uppenbara sig för läsaren på en gång. 

Textens budskap ligger då inte på ytan, snarare under den och för att ta fasta på språkets 

betydelse måste läsaren dra nytta av sina underbyggnader och fantasi. Beroende på olika 

utgångspunkter som sammanhang och vem som läser texten, kan den tolkas på olika 

sätt. Man talar då om ett dokuments tolkningspotential och med andra ord är en text 

kontextuell (Hellspong och Ledin, 1997). 

Tolkningar kan därför lägga vikt på olika dimensioner, något som Hellspong och Ledin 

kallar för dominerande tolkningsriktning. Kvalitativa textanalyser utgår från dessa 
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grundläggande tolkningsaspekter, vilka benämns som en sändarorienterad, en 

mottagarorienterad och en sakorienterad tolkning (Hellspong och Ledin, 1997). 

 

I en sändarorienterad tolkning avses att undersöka och sätta sig in i textförfattarens 

föreställda värld och förstå vad skribenten haft för budskap med texten. Ibland lämnar 

det språkliga begreppet en inkorrekt avsikt inom kontexten, vilket främst beror på den 

tolkningspotential texten innehar. I sådana fall är det vitalt att vidare analysera mer än 

det som författaren haft för avsikt att vilja beskriva (Hellspong och Ledin, 1997). 

När en tolkning inriktar sig på att ta reda på läsarnas reception av en text, talar man om 

en mottagarorienterad tolkning, vilket med andra ord innebär en forskares interpretation 

av någon annans tolkning. Hellspong och Ledin (1997) menar att utgångspunkten i 

denna dimension är att receptionen av en text inte behöver överensstämma med 

intentionen med den, eftersom missförstånd förekommer med anledning av olika 

tolkningsförutsättningar. Analysens fokus koncentreras då mot det språkliga, litterära 

och innehållsliga innanmäte, alltså är texten mer i fokus snarare än exempelvis 

författarens avsikter (Widén, 2015). 

Den tredje tolkningen, även kallad sakorienterad, karaktäriseras av att den förmår att 

förstå den berörda texten i relation till den omgivande världen framför den, alltså den 

omgivning som texten vänder sig mot. Vid sådan tolkning tillämpas texten för att ha 

bättre förståelse för frågan som den tar upp (Hellspong och Ledin, 1997). 

Analysmetoden som appliceras i den här uppsatsen är en argumentationsanalys, som 

alltså är en form av kvalitativ textanalys och som vidare beskrivs i nästkommande 

stycke. 

2.3	  Argumentationsanalys	  som	  redskap	  för	  textanalys	  
Undersökningens ämne berör två motstridiga parter, den ena består av sympatisörer för 

byggandet av hamnen till Norvik medan den andra är motståndarna till det, där båda 

motparter förstås föregås av olika uppfattningar kring frågan. I diskussionen som förs 

handlar det om att få bifall för de motiven respektive part presenterar. Argumenten 

spelar således en nyckelroll. Med hjälp av en argumentationsanalys kan studien därför 

stipulera en texts starka och svaga sidor, vilket kräver en kritisk analys, men vidare kan 

granskningen av argumentationen även bidra till en djupare förståelse för det förda 

resonemanget (Hellspong, 2001). Syftet med argumentationsanalys redogörs av Lennart 

Hellspong: 
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”Argumentationsanalysens syfte är att undersöka vad för slags skäl en text ger för 

en uppfattning, hur de förstärker eller försvagar varandra och vad de i sin tur 

grundar sig på.” (Hellspong, 2001, s. 108) 

 

Han fortsätter att karaktärisera en argumentation för att ta sig an en öppen fråga utan ett 

säkert svar, där det finns plats med fler än en åsikt om hur en situation är eller borde 

vara eller vad man själv eller andra bör göra. Man talar då om en argumentationsfråga 

där åsikterna går isär (Hellspong, 2001). Med ett argument förstärks, undermineras eller 

undersöks en ståndpunkt, vilket kan beskrivas som en sammansatt helhet av personliga 

föreställningar och uppförandekoder som hjälper människan att orientera sig i det 

vardagliga livet. Dessa ståndpunkter motiveras av skäl för att således tala om varför de 

anses vara resonliga. Det är vidare enbart utifrån vissa utgångspunkter som skäl 

uppfattas som förnuftiga, vilka ofta är givna och dolda förutsättningar som delas av de 

flesta. Hur lyckad (värdering) ett argument är görs genom att ställa det i relation till 

argumentationsfrågan (Hellspong, 2001). I nästa avsnitt förklaras hur dessa 

kategoriseringar utrönas med hjälp av Hellspongs analytiska frågor. 

 

 

2.4	  Tillämpning	  med	  analytiska	  frågor	  
För att ta fasta på motparternas förda argumentation måste de analytiska frågorna 

formas därefter och grunden för allt vetenskapligt arbete utgår från att formulera kritiska 

frågor för att följaktligen utmynna i ett välgrundat utfall (Widén, 2015). 

De formulerade frågorna utgår från de tre tolkningsaspekterna som beskrevs initialt i 

tolkningsinriktningen och från Hellspongs argumentationsanalytiska egenskaper. För att 

svara på studiens syfte tillämpas analytiska frågor främst med utgångspunkt från en 

sakorienterad dimension. Det innebär att texter analyseras för att inbringa förståelse för 

hur en samhällsstruktur ser ut. På så sätt skapas även insikt för parternas slagkraftiga 

idéer, värderingar, ideologier och verklighetsuppfattningar som kan uttydas genom 

texten (Widén, 2015). För att knyta an det till uppsatsen avses här att ge uppfattning om 

varför en part är för medan den andre är emot byggandet av Norviks hamn, vilket 

eventuellt grundar sig på olika synsätt på hur samhället ska konstrueras.  

Förutom ideologiska verklighetsuppfattningar på samhällsstrukturer är det även av 

relevans att förstå vad respektive parts företrädare har för intention med den författande 

texten. Det behöver nödvändigtvis inte härröras från ideologiska aspekter eller politiska 



	   	   	   22	  

aktörer, utan kan vara av personligt egenintresse av den enkelhet att en boende motsätter 

sig byggandet av hamnen då exempelvis uppfattningen är att närområdets omgivning 

förstörs av infrastrukturell byggnation. På så vis praktiseras här frågor kring skribenten 

som producerade texten. Syftet med sådana frågor är om det går att analysera enskilda 

förespråkares syn angående bygget av Norviks hamn. 

 

Argumentationsanalysen angriper texterna utifrån olika nyckelområden. Analysen som 

studien arbetar med utgår från Lennart Hellspongs struktur på argumentationsanalys 

men uppsatsen kommer däremot inte att ta upp alla aspekter, utan förhåller sig med 

avseende till undersökningens syfte. Infallsvinklarna som analysen berör refereras 

nedan.  

I ett första skede avser uppsatsens argumentationsanalys att ta fasta på en texts 

ståndpunkts kärna och huruvida texten framför en tes. Vanligt är att teser kan vara 

uttryckliga, men i förekommande fall är de underförstådda. Det är även brukligt att 

texter närmar sig argumentationsfrågan med flera teser och då kan en specifik tes 

utmärka sig mer än andra, vilket av Hellspong (2001) betecknas som huvudtes. I fall där 

argumentationen är så pass splittrad, krävs därför olika analyser för varje tes.  

Framförda teser utgår ibland från förutsättningar och då kan det talas om en tes räckvidd 

(Hellspong, 2001). Den må då bara vara gällande under vissa omständigheter eller vid 

en viss sannolikhet. Om inskränkningar redogörs i sådana teser, anses de vara svagare 

än en tes utan begränsningar och är därför lättare att styrka. I studiens fall blir det därför 

intressant att analysera hur parterna argumenterar kring en infrastrukturell byggnation 

som ännu inte tagit sin fysiska form, vilket kan beroende på tesen argumenteras enbart 

vara gällande under förutsättningen att den byggs. Vidare kan tesen vara motiverad på 

ett retoriskt konstaterande (”så här förhåller det sig”), värderande (”det här är 

bra/dåligt”) eller föreskrivande sätt (”gör såhär!”) och då menar Hellspong (2001) att 

tesen måste vara underbyggd med fakta (konstaterande), värdeomdömen (värderande) 

eller handlingsnormer (föreskrivande).  

Då diskussionen rör två motstridiga parter i ett offentligt rum blir det också rimligt att 

fråga om ståndpunkten i texterna porträtterar mot en motsatt avsikt, det vill säga om det 

handlar om ett dementerande av en tes, även kallat antites (Hellspong 2001). Ett 

antagande är att både parters presenterade argument är vinklade till att idealisera sin syn 

på byggandet av Norviks hamn och då föreläggs argumentationen från den motstridande 

parten med motbevisning, det vill säga antites. Analysen avser i denna mening 

undersöka om det går att konkretisera sådana karaktärsdrag. 
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För att påvisa en ståndpunkt krävs det att den underbyggs med skäl för att tala om varför 

den är befogad. Därför är det relevant att analysera om en text försvarar eller förnekar 

en tes eller om den diskuterar en öppen frågeställning. Hellspong (2001) skiljer därför 

på för eller emot (pro aut contra) och på både för- och motargumentation (pro et 

contra). Eftersom materialet som undersökts är artiklar kombinerat med 

domstolsunderlag och domslut har båda tillämpningarna använts.  

Karaktärsdragen av skälen som framförs är också intressanta att studera. Där skiljer 

Hellspong (Hellspong, 2001) på konsekvensskäl, möjlighetsskäl, rättighetsskäl, 

skyldighetsskäl och principskäl vilka alla benämns formella grunder. Eftersom studien 

analyserat en planerad byggnation med eventuella konsekvenser som utfall, är 

konsekvensskäl det utmärkande för studien. Med det sagt kan argumentationen 

fortfarande beröra vad man kan, får eller bör göra (möjlighetsskäl, rättighetsskäl och 

skyldighetsskäl). Skälen kan också motiveras med principer, alltså principskäl. 

En retorisk utvärdering av skälen har också praktiserats i argumentationsanalysen. 

Syftet är att utröna textens retoriska underbyggnad som kan delas in i tre olika 

kategorier (Hellspong, 2001). Sakskäl berör det faktiska problemet som debatten avser. 

Auktoritetsskäl syftar till att se om skälen refererar till exempelvis en tillförlitlig person, 

renommerad institution eller normer. Slutligen handlar känsloskäl om att känslor utgör 

grunden för ståndpunkten.  

Slutligen har analysen ämnat undersöka vilka skäl som texten lagt störst vikt på. 

 

Skälen som framförs för att understödja argumentationen har sitt ursprung från 

utgångspunkter. Genom att tyda dessa utgångspunkter hjälper det studien att ta fasta på 

och förstå dess orientering (Hellspong, 2001). För att förstå skälen bättre, kan man 

försöka betrakta dem i en större kontext. Således går det att fastställa till exempel 

ideologier, teoretiska grunder, verklighetsuppfattningar eller andra grundläggande 

perspektiv. 

Analysen har även uttytt, vad Hellspong (2001) kallar för de sociala förutsättningarna, 

för att klarlägga huruvida de framförda skälen anses approbabla utan att framstå som 

tillgjorda. Därför analyseras här sändarens position i relation till den kontextuella 

omvärlden. 

 

För att bedöma argumentationers lyckande, måste de ställas i relation till 

argumentationsfrågan (Hellspong 2001). Är skälet relevant måste det finnas en 
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resonabel anknytning med avseende till ståndpunkten som debatten rör. För att mäta 

skälens hållbarhet måste skälen vara sakligt korrekta eller åtminstone sannolika. 

Gemensamt för denna bedömning är att sådan värdering görs subjektivt, utifrån 

författarnas tolkningsperspektiv. 

 

Fördjupat kunskapsintresse för parternas rationella beteende i beslutsprocessen och som 

ligger grund för argumentation kring Norviks hamn renderas med en fjärde 

tolkningsaspekt (Widén, 2015). Denna dimension av textanalys görs förslagsvis med 

hjälp av en teoretisk bakgrund, vilket sålunda understödjer de analytiska frågorna med 

en teoretisk synvinkel (Widén, 2015). Därmed får den här undersökningen en 

kompletterande tolkningsaspekt med hjälp av tillämpade teorier och följaktligen följs 

studiens inriktning inom det avgränsade området. De teorier som används i denna 

problematisering redogörs i ett senare avsnitt. 

2.5	  Tillvägagångssätt	  och	  urvalsram	  
Utifrån studiens syftesbeskrivning gjordes inledningsvis en databassökning för att 

sålunda få fram underlag till undersökningen. Då studien avser att undersöka olika 

aktörers rationella handlande i beslutsprocessen och som sedermera ligger till grund för 

den förda argumentationen var det lättast att börja sökandet genom att läsa diverse 

debatt- och nyhetsartiklar för att skapa sig en översiktlig uppfattning om ämnet. 

Eftersom det rör sig om en förhandlings- och tillståndsprocess med olika instanser i ett 

offentligt rum är det ett naturligt antagande att det lämpliga empiriska materialet för 

analys borde vara politiska texter, vilket av Widén (2015) beskrivs som texter vilka har 

skrivits på den formella politiska scenen. Relevant data som samlades in var därför 

domstolsbeslut, domstolsunderlag i form av förelägganden och yttranden samt 

utredningstexter tillhörande domstolsprocessen. Vidare har studien analyserat 

samhälleliga texter, vilka är producerade texter och artiklar från privatpersoner, 

kommunala och företagsorganisationer och andra offentliga intressenter. Gemensamt 

med dessa texter är att alla har utgivits offentligt som till exempel debattmaterial i 

tidningar, bortsett från ett mail som tillskrevs författarna personligen. Med hjälp av 

samhälleliga texter ges även förståelse i folkmening och vilka intressenter som 

engagerar sig i debatten.  

 

Initialt tog författarna till hjälp av Internet och sökmotorn Google för att ta fasta på det 

empiriska material som delvis ligger till grund för studien. Sökord som tillämpades var 
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”norvik hamn”, ”motsättningar norvik hamn”, ”konflikt norvik hamn” och 

”miljödomstol norvik hamn”. Genom att blicka över sökresultatens rubricering har en 

sortering gjorts, varför det kan antas att ett visst bortfall har skett i samband detta. Detta 

resulterade sedermera till 17 artiklar som ligger till grund för det empiriska materialet. I 

en vidare databassökning besökte författarna Nackas Tingsrätt, för att samla in 

domstolshandlingar. Då rättsprocessen nästan pågått i ett decennium fanns mycket 

material att tillgå. Sekretariatet på Nacka Tingsrätt valde ut ett begränsat 

domstolsmaterial, blandat förelägganden från sökande och yttranden från motståndare. 

De erhållna domstolshandlingarna avser målnummer M2414-12, med 17 stycken 

aktbilagor motsvarande 128 sidor domstolsunderlag. Till det har domslutet för mål 

M2414-12 (45 sidor) och M2190-07 (330 sidor) granskats. Som komplement till 

materialet har ett mail från Stockholms Hamnar använts som underlag för analysen. En 

statistisk rapport från Trafikanalys har också hämtats in för ta fasta på de passerade 

sjötransporterna i de svenska hamnarna under 2014.  

2.6	  Trovärdighet	  
Utifrån en begränsad tid och med ett begränsat dataurval, har studien som avsikt att med 

kvalitativ textanalys redogöra motstridiga parters argumentation och uttyda huruvida 

deras beslutsfattande kan betraktas vara rationellt. Vid undersökning av sådan karaktär 

finns det flera händelser som kan påverka forskningsstudien. Till exempel har 

undersökningen en hermeneutisk ansats, där det är författarnas perceptioner av den 

föreliggande texten som tolkas (Patel & Davidson, 2011). Tolkningsprocessen tar sitt 

avstamp utifrån den underbyggda och subjektiva verklighetsförnimmelsen. Studiens 

författares tolkning av det undersökta materialet behöver således inte överensstämma 

med en annan individs tolkning av texterna, eftersom alla har olika 

verklighetsperceptioner. Därför kan det inte sägas existera en enda och absoluta sanning 

av studien. Fortsättningsvis ger texter ett språkligt uttryck, men kan lämna en 

missvisande bild med anledning av till exempel felformuleringar (Hellspong & Ledin, 

1997). Dessutom kan texter återge olika berättelser beroende på den kontextuella 

omgivningen den befinner sig i. I ett vidare utvecklande, har inte författarnas tolkning 

heller validerats mot artikelförfattarna vilket kan påverka studiens tillförlitlighet. Då 

undersökningens kvalitativa angreppsätt ger en djupgående förståelse för det specifika 

fall, är det svårt att sia huruvida studiens resultat utmynnar i en överförbarhet som kan 

appliceras i ett annat sammanhang. Trots grundad beskrivning av studiens 

undersökningsmetod, är det invecklat att vidmakthålla resultatets pålitlighet om 
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undersökningen hade replikerats, då en analys utgör en subjektiv bedömning (Widén, 

2015) och textmaterialet innehar en öppen tolkningspotential (Hellspong, 2001).  

 

2.7	  Etiska	  principer	  
Inom samhällsvetenskaplig undersökning måste forskare förhålla sig på ett moraliskt 

och etisk sätt samtidigt som det undersökta samhällsfenomenet har krav på sig att vara 

öppet och att forskningen bedrivs framåtskridande. För att beakta viktig och känslig 

information måste därför forskarna skydda de undersökta individerna inom samhället 

och således i enlighet med de fyra etiska forskningsprinciperna bestående av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Denscombe, 2016). Då studien inte grundar sig på intervjuer eller observationer, utan 

utgörs av offentliga handlingar bestående av tidningsartiklar samt domstolsunderlag är 

de etiska forskningsprinciperna inte tillämpbara. 
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3.	  Teori	  
Följande kapitel i uppsatsen ämnar presentera den teoretiska referensram som ligger 

till grund för den senare analysen. Kapitlet syftar till att utöka kunskapen kring den 

diskussion som förts av andra organisationsforskare kring de begrepp som används i 

uppsatsen. För att generera ett brett perspektiv har empiri samlats in från olika källor 

kring dessa begrepp. 

3.1	  Tidigare	  forskning	  
Den tidigare forskning som presenteras nedan har använts som en referenspunkt till 

denna studie. Då samma beslutsprocess aldrig kan återupprepas i tiden ligger intresset i 

att undersöka och belysa den specifika processen kring Norvik. Intentionen ligger inte i, 

som nämnt i metodavsnittet, ett teoriskapande utan förståelse kring det studerade 

objektet. Den tidigare forskning har då använts i en komparativ mening för att 

underbygga vissa mönster samt att undersöka ifall paralleller kan dras mellan två skilda 

beslutsprocesser.  

 

Människor har genom alla tider organiserat sig på olika sätt och intresset att studera hur 

organisationerna är uppbyggda och fungerar torde vara minst lika gammalt. Den 

moderna organisationsteorin växte dock fram under industrialismens dagar på 1800-

talet. Studien tar sitt avstamp i modern organisationsteori med fokus på beslutsteori där 

Herbert Simon och James G March är framträdande gestalter och rationalitet ett viktigt 

begrepp. I boken ”Drömmar om framtiden” studerar Bengt Jacobsson, professor inom 

företagsekonomi vid Södertörns högskola, och Christine Blomquist, vid tiden för 

publikationen filosofie doktor inom företagsekonomi vid Lunds universitet, hur besluten 

om Öresundsbron och tunneln genom Hallandsåsen togs och sedermera formade 

projekten. Blomquist och Jacobsson (2002) menar bland annat på att vid projektet 

Öresundsbron var idén om en region central i argumentationen bland förespråkarna där 

regionen stod för ekonomisk utveckling. Om man ser till den geografiska utformningen 

som råder i södra Sverige och östra Danmark torde det vara tämligen lätt att se varför 

just detta regionstänk var på tal. Malmö och Köpenhamn kan ses som en stor stad som 

delas av ett sund som även kopplas samman med kringliggande orter och områden. 

Efter att man kunde förankra denna idé om en region stod en förbindelse mellan 

länderna som en nödvändighet för att en konkurrenskraftig Öresundsregion skulle 

uppstå, både gentemot Europa men även till exempel Stockholmsregionen. 
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Vidare var idén om miljö kontra tillväxt viktig i båda fallen. Inom detta fältet finns det 

betydande inbyggda konflikter och det råder delade meningar om det finns ett självklart 

samband mellan ekonomisk utveckling och miljömedvetenhet (Blomquist & Jacobsson, 

2002). I fallet Öresundsbron blev projektet en ekologisk ödesfråga sett från 

miljörörelsens perspektiv och kunde symbolisera miljöförstörelse, odemokratiska beslut 

och främjande av bilism samtidigt som det ur näringslivets perspektiv var en symbol för 

Sveriges närmande av Europa och utveckling. I fallet Hallandsåsen är det på grund av 

utfallet allmänt känt hur det i efterhand har kunnat kritiseras. Dock var det inte enbart 

miljöfrågor som stod mot Öresundsbron, det riktades även kritik då Sverige och 

Danmark skrev under ett avtal om att projektet skulle genomföras innan det var 

tillräckligt utrett eller ens bestämt att projektet skulle komma till stånd (Blomquist & 

Jacobsson, 2002). Detta skapade en låsning till fördel för förespråkarna och är en vanlig 

teknik bland sådana som vill genomföra olika projekt. Men detta agerande kom sedan 

att kritiseras för att vara odemokratiskt. 

 

Ofta ses beslut som tillfällen där olika aktörer försöker att realisera det som de själva 

vill. Vad de vill kan både vara till vinning för organisationen de representerar men även 

för egen personlig vinning. Dessa viljor speglar ofta de dominerande idéer som florerar 

vid givna tidpunkter och i fallen Öresundsbron och Hallandsåsen var idén om tillväxt 

central. Detta kan sammanfattas med att aktörer agerar intentionellt, men deras 

strategier skapas i hög grad i den omgivning där de befinner sig. Att argumentera för sin 

sak genom att påvisa tillväxt och sysselsättning är svårt att argumentera emot då det 

idag är närmast obestridligt att tillväxt leder till sysselsättning (Blomquist & Jacobsson, 

2002). Med det i åtanke blir det ofta att motståndare, så som miljörörelsen, ses som 

bromsklossar för samhällelig utveckling och bakåtsträvande.  

 

Något som nämns som viktiga inslag i båda processerna var användandet av 

utomstående konsulter vid utformningen av projekten. Detta var något som gav 

legitimitet till ståndpunkten i debatten. Konsultfirmorna hade själva inte något intresse i 

om projekten kom till stånd eller ej utan stod mer för allmänhetens bästa (Blomquist & 

Jacobsson, 2002). Även forskare var inblandade och ansågs företräda ”högre värden” 

och blev därmed viktiga inslag i argumentationen som fördes. Björn Gillberg uttalade 

sig till exempel enligt att ”… hans intresse inte låg i om bron blev byggd eller ej, men 
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skulle den byggas var det viktigt att göra detta på ett sätt som var bra för miljön.” (ibid. 

Sid. 116-117).  

 

Bengt Jacobsson har även gjort en ytterligare studie som behandlar satsningar inom 

infrastrukturen som heter Kraftsamlingen och handlar om när ASEA under 80-talet med 

bistånd från den svenska regeringen sålde ett koleldat kraftvärmeverk till Stockholm 

stad. Något som Jacobsson (1994) påvisar är några specifika huvudlinjer som de olika 

parterna bör följa i argumentationen. Förespråkaren för ett visst projekt bör betona de 

bindningar som uppstått till exempel att andra tekniker eller lokaliseringar inte är 

möjliga eller att avtal redan ingåtts. Vidare bör förespråkaren försöka hålla isär olika 

processer så mycket som möjligt för att ”vinna kriget genom små slag”. Sist bör de 

betona att alternativet lever upp till de normer och regler som finns vilket kan ske 

genom att hålla projektet flexibelt så det kan skifta i utformning under den pågående 

processen, genom att förändra normerna (om det är möjligt) eller genom att skapa 

fasader som ger intrycket att alternativet lever upp till normerna (Jacobsson, 1994). 

 

Motståndarna å andra sidan bör använda motsatta strategier. De bör försöka öppna 

beslutsprocessen genom att bortse från bindningarna genom att till exempel föreslå 

andra tekniker eller lokaliseringar (Jacobsson, 1994). Vidare bör de försöka koppla ihop 

alla processer och se projektet i sin helhet och påvisa effekterna det kommer ha i stort 

vilket dan göras genom att presentera normer eller regler som alternativet inte lever upp 

till. 

3.2	  Samhällsplanering	  och	  utveckling	  
 

”När vi planerar väljer vi framtid.” (Gunnel Forsberg, 2013, s. 20) 

 

Så inleder Gunnel Forsberg sin formulering när hon beskriver komplexiteten som en 

planerare ställs inför vid samhällsutveckling. Planering handlar enligt henne om att sia 

om framtiden samtidigt som en inneboende medvetenhet om att det kan omintetgöra och 

komplicera andra eventuella eftervärldar. En grundläggande stomme i dagens 

stadsplanering är att konstruera ett hållbart och uthålligt samhälle, där den invecklade 

egenskapen är hitta en fördelning mellan stabilitet och förändring (Forsberg, 2013). I ett 

sådant samhälle handlar det om att beakta en rad olika aspekter: ekonomiska, 
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ekologiska, sociala och kulturella konditioner. Eftersom samhällen och befolkning går i 

arv och generationer, är det av relevans att ta hänsyn till framtidens förutsättningar.  

 

Hållbar utveckling är ett globalt intresse, där exempelvis Förenta Nationerna (2015) och 

Europeiska Unionen (2016) har utgångspunkten om en gemensam framtid. 

Nyckelbegreppet sustainable development har fått ett starkt fäste hos FN:  

 

”We recognize that eradicating poverty in all its forms and dimensions, 

including extreme poverty, is the greatest global challenge and an 

indispensable requirement for sustainable development. We are committed to 

achieving sustainable development in its three dimensions – economic, social 

and environmental – in a balanced and integrated manner.” (United Nations, 

2015) 

 

Visioner om hur ett samhälle ska formas på bästa sätt och med framtiden som en 

premiss, diversifierar sig på olika sätt beroende på människans olika 

verklighetsuppfattningar. Då hållbar utveckling aspirerar på ekonomiska, ekologiska, 

sociala och kulturella aspekter, är det lätt förstått att åsiktsskiljaktigheter gör sig synliga.  

 

I takt med globaliseringen har moderna samhällen skapat nya förutsättningar för 

utveckling och planering av infrastruktur. Gränser har ”suddats ut” för att skapa en mer 

transparent geografi, vilket har medfört att kursen skiftat fokus mot tillväxt istället för 

att fördela resurser rättvist (Forsberg, 2013). Samhällsplanerare står därför inför en tuff 

uppgift om att hantera denna typ av globaliseringseffekter. 

 

Med transparenta gränser, utvecklas även nätverk som blivit en allt mer dominerande 

organisationsform i samhälle och näringsliv. Gunnel Forsberg (2013) exemplifierar 

detta fenomen med partnerskap som symboliseras av representanter från olika grupper i 

samhället vars relation formas av en process med kontinuerliga diskussioner och 

omförhandlingar. Vidare förklarar hon att samhällsplaneringen inom EU ändrat sin 

natur i takt med att unionen fått ett starkare inflytande. Från den traditionella synvinkeln 

om att bygga nationella stater, har ståndpunkten ändrat karaktär till att bygga upp just 

unionen. Det kan tolkas att man numera istället utgår från ett gemenskapstänkande, 

alltså ett kollektivistiskt och regionalt perspektiv, där det regionala samarbetet urskiljer 

ett gemensamt problem med gemensamma problemlösningar.  
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Ur ett beslutsfattande perspektiv är det därför komplicerat att utforma planeringar och 

handlingar för samhällsutvecklingen, framförallt när omflyttningar och urbanisering 

sker från glesbygden till storstäderna. Liten bostadsproduktion i storstäderna och få jobb 

i glesbygden kan frambringa ett gemensamt behov i respektive region, vilket således 

ställer krav på beslutsfattarna inom stadsplanering, att skapa hållbara och uthålliga 

samhällen med hänsyn till människan och miljön. 

 

3.3	  Kognitivt	  beslutsfattande	  
Med allt mer växande och etablerade organisationer, har det under 1900-talets sekel 

varit väsentligt att förstå hur externa faktorer som psykologi, ekonomi, sociologi och 

politik påverkar organisationers beslutsfattande och deras utfall. Under 1950- och 60-

talet kom Carnegie Mellon-skolan att blomstra upp, vars företrädare Herbert Simon, 

James March, Richard Cyert och en rad andra medarbetare intresserade sig för att 

utveckla teorier ur en beteendevetenskaplig aspekt av organisatoriskt beslutsfattande 

(Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2014).  

 

Statsvetaren Herbert Simon började initialt studera beslutsfattare och dess 

begränsningar, eftersom han ville få förståelse för beslutsprocessen och således ge 

upphov till att förbättra den. I motsats till rational choice theory, fortsättningsvis kallad 

RC i texten, var Simon intresserad av studera människans kognitiva förmåga, eftersom 

ett beslut alltid orsakas av mänskligt handlande (Zetterquist, Kalling & Styhre, 2014). I 

RC förutsätts att individer handlar i egenintresse och med intentionen att målmaximera 

sina objekt. Inom nationalekonomisk teori framstår RC som ett självklart antagande 

som fordras på att beslutsfattande är fullständigt rationella. Synonymt med RC är ”The 

Economic man” som beskrivs för att ha fullständig och konsistent rangordningssystem, 

som tillåter honom att välja bland framförda alternativ. Han anses vara fullständig 

medveten om vad dessa alternativ utgör, och det finns inga begränsningar vad gäller 

komplexiteten av uträkningar för att bestämma vilket alternativ som är bäst (Simon, 

1997).  Simon var dock kritisk till denna teori och utvecklade istället en distinktion på 

rationella och icke-rationella beslut. Fortsättningsvis diskuterade han begreppet 

rationalitet utifrån olika adverb: 

 

”Then a decision may be called ”objectively” rational if in fact it is the correct 

behavior for maximizing given values in a given situation. It is ”subjectively” 
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rational if it maximizes attainment relative to the actual knowledge of the 

subject. It is ”consciously” rational to the degree that the adjustment of means 

to ends is a conscious process. It is ”deliberately” rational to the degree that 

the adjustment of means to ends has been deliberately brought about (by the 

individual or by the organization). A decision is ”organizationally” rational if 

it is oriented to the organization’s goals; it is ”personally” rational if it is 

oriented to the individual’s goals.” (Simon, 1997, s. 85) 

 

Simon förespråkade alltså att beslut aldrig kan vara perfekta, eftersom dessa förutsätter 

optimal vetskap, vilket med mänsklig tankeförmåga inte är möjligt. Istället kan 

människan med sin kapacitet som bäst nå tillfredsställelse (satisficing). Simon (1957) 

kallar detta fenomen för begränsad rationalitet (bounded rationality) och menar att en 

konsekvens av detta är att människan måste konstruera en förenklad modell av den 

verkliga världen för att handla ”rationellt”. Han utvecklar sin aspekt: 

 

”The capacity of the human mind for formulating and solving complex 

problems is very small compared to the size of the problems whose solutions is 

required for objective rational behavior in the real world – or even for a 

reasonable approximation to such objective rationality” (Simon, 1957, s. 198)   

 

Vidare förklarar han (1997) att människor har som avsikt att bete sig rationellt i den 

verkliga världen, för att de facto handla i begränsad rationalitet. March (1998) 

instämmer i denna sak: 

 

”Even if decisions are made in ways that are generally consistent with choice 

theories (i.e., even if estimates of the consequences of alternative actions are 

formed and action is intendedly rational), there are informational and 

computational limits on human choice. There are limits on (a) the number of 

alternatives considered and (b) the amount and accuracy of information that is 

available”. 

 

Synen på begränsat intellekt delas även av andra forskare. En av Sveriges 

organisationsforskare, Nils Brunsson redogör (1982) för tre allmänna och traditionella 

förklaringar till varför det sker störningar i det beslutsfattande perspektivet och således 

irrationellt beteende i praktiken: 
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• Enligt en chauvinistisk förklaring är observerade människor inte tillräckligt 

smarta för att bete sig rationellt. Om beslutsfattare hade kapaciteten och 

kunskapen motsvarande vetenskapsmän hade de handlat i enlighet med 

rationella beslutsmodellen. Således borde beslutsfattare väljas mer omsorgsfullt 

och tränas upp bättre. 

• En annan förklaring härleds ur psykologiska undersökningar som indikerar på att 

irrationellt handlande är genetiskt programmerat, alltså medfödda och 

inneboende egenskaper hos vissa människor, vilka är svåra att träna bort. 

Följaktligen kan inte ens fackmän vara fullt rationella, vilket enbart kan 

förverkligas genom matematisk formulering eller datorprogram.  

• Praktiska begränsningar uttrycks som den tredje anledningen till irrationellt 

uppförande. I en verklighetsskildrande situation interagerar värderingar, 

alternativ och predikteringar, vilket innebär att beslutsfattare har otillräcklig 

information eller för mycket information om olika utfall än vad en människa kan 

ta fasta på.  

 

Brunsson fortsätter att förklara företeelsen: 

 

”They refer to diverse phenomena that disturb decision processes. Like the 

decision processes themselves, the disturbances are described as being 

cognitive; they arise from deficiencies in perceived information or deficiencies 

in decision makers mental abilities.” (Brunsson, 1982, s. 31) 

 

James March (1998,) menar att beslut går emot traditionella beslutsteorier som hävdar 

att preferenser är subjektiva, stabila, konsistenta, precisa och exogena. Istället menar 

han att val är gjorda utan att betrakta preferenser, i synnerhet deras subjektiva och 

medvetna preferenser, då fokus ligger på att följa regler, traditioner, kulturella och 

normer. Preferenser, menar March, är inkonsekventa och ändras med tiden, vilket gör 

det svårt att förutsäga framtiden. Osäkerhet om framtiden och mänskliga begränsningar 

leder därför till begränsad rationalitet.  

 

Att fatta beslut inom en organisation beskrivs (Brunsson, 1982) bara vara ett av många 

sätt att verkställa en handling och dessa föregås ofta av gruppaktiviteter vilket 

kännetecknas som beslutsfattande steg. I viss mån måste då handlingar bearbetas av 
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beslutsprocesser som exempelvis när flera möjligheter föreslås och i förekommande fall 

utformar beslutsfattare även mål eller bedömningsgrunder som exempelvis ett utfalls 

konsekvenser, vartefter alternativen blir utvärderade utifrån. 

 

För att ett beslut ska initiera i handling menar Brunsson (1982) att de måste innefatta 

kognitiva, motiverande och förpliktigande aspekter. Som kognitiv aspekt nämns 

förväntningar då beslut ger uttryck för förväntningar om att ett handlande ska ske. 

Vidare uttrycker ett beslut motivation för handling och det demonstrerar även för att 

beslutsfattare är förpliktigade för ett särskilt handlande.  

 

Att gå från ett beslut till handlande är framförallt komplext när det innefattar flertalet 

beslutsfattare och deltagande aktörer, samt när dessa personer inte har samma 

funktioner och ansvar. Detta kan exempelvis vara när en underordnad tar fram 

alternativa lösningsförslag till sin överordnade, som har det sista ordet och som fattar 

det avgörande beslutet – det är med andra ord två skilda och samverkande funktionella 

enheter vilket gör ett beslut komplicerat. Följaktligen borde organisationer bidra med 

motivation och sociala bindningar för att förverkliga beslut till handling. I viss mån kan 

det enligt Brunsson (1982) även vara aktuellt att skapa entusiasm för att överkomma 

starka meningsskiljaktigheter.  

 

Brunsson menar (Brunsson, 1982) att samverkande aktörer borde förvänta sig ett 

snarlikt beteende från sina samarbetspartners. Med det menas att syftet är att inbringa ett 

ömsesidigt åtagande, vilket kan exemplifieras med att signalera bifall för föreslagna 

idéer och med att presentera argument som är i enlighet med partnerns uppfattning. En 

part bör även framlocka åtaganden från motparten som utvärderar deras handlande, 

eftersom förpliktigad partner troligen bedömer handlandet som framgångsrikt.  

 

Kognition, motivation och förpliktelse är alla aspekter för samtliga handlingar, men 

betoningen av varje aspekt varierar beroende på faktorer som aktörers tidsintervall, 

graden av antalet ändringar som påverkar handlingarna samt hierarkiska relationer inom 

organisationen. Som exempel argumenterar Brunsson (1982) att stimulans av 

motivation är prioriterat när andra deltagare i beslutsprocessen saknar tillräcklig 

information för att förutsäga utfallens konsekvenser, när negativa konsekvenser kan visa 

sig vara något positivt eller där det behövs stora ansträngningar vitalt. Motivation är 

däremot inte lika betydelsefullt när handlingar är komplexa och deltagarna måste 



	   	   	   35	  

samarbeta mer omfattande. Istället bör man fokusera på att stimulera förpliktelse när 

deltagarna är många och således realisera handlingarna, när överenskommelse mellan 

deltagarna är nödvändigt, när ansträngningar ofta måste koordineras eller där resultat är 

beroende av handlingar eller av kollaboratörernas utvärderingar. I termer av interna och 

externa påtryckningar skriver Brunsson (1982): 

 

”Since motivations and commitments represent internal pressures for action, 

they are particularly influential where external pressures are weak.”  

 

Han menar även att ju starkare förväntan, motivation och förpliktelse ett beslut 

demonstrerar, desto mer styrka besitter det som bas för handling. Vidare säger Brunsson 

(1982) att effektiv beslutsprocess strider mot nästan alla regler för rationellt 

beslutsfattande, eftersom det karaktäriseras av analysera få alternativ, enbart lägga fokus 

på positiva utfall av ett handlande och att mål inte ska utformas på förhand. I nedan 

avsnitt redogörs för hur irrationellt beteende kan skapa goda förutsättningar för 

organisatoriskt handlande. 

 

• Söka efter alternativ 

I den rationella modellen tittar och utvärderas alla möjliga alternativ, men då detta inte 

är genomförbart, omformuleras det till att ”bara” analysera så många alternativ som 

möjligt. I realiteten menar Brunsson (1982) att man av simplicitetsskäl istället 

undersöker så få alternativ som möjligt. Ur ett handlingsrationellt perspektiv är detta 

förfarande optimalt, då multipla alternativ enbart föranleder till osäkerhet, och som ovan 

förklarat inbringar det i mindre förpliktelse för ett beslut. Av den anledningen är det 

vitalt att så tidigt som möjligt strama åt valmöjligheterna för att således reducera 

osäkerhet. Det gäller i synnerhet alternativ som har liten till obefintlig chans att bli 

verkningsfulla (Brunsson, 1982). Å andra sidan kan sägas att alternativ med 

knapphändig chans att bli verklighet, höjer uppfattningen av ett godtagbart alternativ. 

Med andra ord kan detta argumenteras för att vara en strategi i sig, att framföra två 

alternativ istället för ett, då ett ”oacceptabelt” förslag höjer motivationen och åtagande 

för det andra. 

 

• Estimera konsekvenser 

Att fatta beslut enligt rationella modellen innebär att man kan beakta alla väsentliga 

utfall av föreslagna alternativ, även innefattande jämbördighet av positiva och negativa 
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effekter (Brunsson, 1982). Sådan procedur förorsakar dock osäkerhet, då inkonsekvent 

informationsinsamling frambringar förvirring och tvivel, vilket sporrar konflikt bland 

beslutsfattare. För att kringgå ovisshet av detta slag är det därför prioriterat att aktivt 

eftersöka argumentation som förespråkar ett förslag och som sålunda stimulerar 

entusiasm och förpliktelse. Negativa konsekvenser som gör anspråk på ett alternativ 

undviks genom att tillskriva ytterligare positiva effekter, varför åtagande och motivation 

fortlöpande bibehålls (Brunsson, 1982). 

 

• Utvärdera alternativ 

Vid utvärdering av alternativa förslag är det enligt den rationella modellen föreskrivet 

att effekterna av förslagen ska utvärderas utifrån förutbestämda bedömningsgrunder. 

Inledningsvis börjas det med att sätta upp mål och utgår därefter med att bena ut 

effekterna av lösningsförslag. Enligt Brunsson (1982) är detta förfarande ur en 

handlingsrationell synvinkel en riskfylld strategi eftersom möjligheten finns att 

beslutsfattare utformar orimliga mål som följaktligen leder till svårigheter att utveckla 

begrundade lösningsförslag. Handlingsrationalitet utgår istället från förutsagda 

konsekvenser som sedermera konstruerar mål, vilka omformuleras med tidens dynamik. 

Relationen mellan alternativ och mål följer inte ett strikt förutbestämt kriterium, snarare 

ska tillräckligt gynnsamma bindningar utrönas. Brunsson menar (1982) att mål istället 

används som argument istället för riktlinjer för beslutsfattande, vilket främjar 

motivation och åtagande.  

 

Brunsson  (1982) argumenterar för att handling kräver irrationellt beteende, vilket är 

desto mer värdefullt när ett beslut rör radikala ändringar, eftersom motivation och 

förpliktelse är vitalt. Därför kan det sägas att irrationella beslut beskrivs som 

handlingsrationalitet. Samtidigt kan irrationella beslutshandlingar komplicera ändringar 

eller avbrott i ett fall. Rationella analyser å andra sidan kan istället föredras i mindre 

signifikanta, mindre komplicerade och kortsiktiga fall. Således hävdar Brunsson (1982) 

att beslutsrationalitet uppfyller dess inneboende funktion; att leda till val för handling.  

 

Det är denna komplexitet som organisationer står inför, att fatta rätt beslut 

(beslutsrationalitet) och få det genomfört i handlande (handlingsrationalitet). De här två 

rationalitetsbegreppen är svåra att kombinera simultant. Det ena tillvägagångssättet är 

inte bättre än det andra och båda gör anspråk på rationalitet beroende på vilket 
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perspektiv man utgår ifrån. Beslutsrationalitet är irrationellt ur ett handlingsrationellt 

perspektiv och vice versa.  

 

Brunsson (1982) diskuterar dock att det kan finnas ett förfarande för att kombinera 

dessa två rationalitetsbegrepp, där ideologier kan används som ett styrmedel inom 

organisationer. Han förklarar vidare att ideologier är en samling idéer, som han delar in 

i olika benämningar. Subjektiv ideologi motsvarar en deltagares individuella kognitiva 

struktur; uppfattad ideologi som beskriver uppfattningar om kollegors kognitiva struktur 

och slutligen objektiv ideologi som handlar om organisationens idéer vilket delas av alla 

som underkastar sig organisationen och således skapar en grund för beslutsfattande. 

Eftersom organisatoriska ideologier sammanlänkas med beslutsfattande, förenklar det 

medlemmarnas arbetssätt. Ideologier kan därför ses som genvägar för beslutsfattande 

eftersom vissa steg i beslutsprocessen hoppas över med en gemensam plattform. Enligt 

Brunsson (1982) kan ideologier i vissa fall ersätta beslut, då medlemmarna uppfattar en 

situation utifrån gemensamma förväntningar och värderingar. Därför drar han slutsatsen 

att ideologier eventuellt formas med avsikt för att undvika beslutsrationalitet (Brunsson, 

1982).  Kopplingar kan dras till James March (1991, s. 105) uppfattning om att 

organisationer formar roller och beslutsregler för organisatoriskt beteende:  

”(…) most of the time, the majority of peaople in organizations follow rules, 

even when it is not obviously in their self-interest to do so.” 

 

Det finns dock vissa inskränkningar mot ideologier också. Radikala handlingar som 

ändrar på organisationens relation till omgivningen är svåra att genomföra och har stort 

behov av hög motivation och förpliktelse. Detta ställer krav på att sådana ideologier är 

precisa och väl utarbetade. En konsekvens blir däremot att dessa ideologier begränsar 

möjligheten för förändring, då dessa måste vara samstämmiga med ideologin för att 

uppnå ideologisk legitimitet (Brunsson, 1982, s. 39-40). 

 

Genomförbarhet av handlingar är framförallt problematiskt bland politiska 

organisationer. Brunsson skriver: 

 

”These organizations institutionalize conflict: people are recruited on the basis 

that they adhere to disparate ideologies, and these ideological differences 

persist in spite of common membership in the same organizations.” (Brunsson, 

1982, s. 42) 
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Ideologiska meningsskiljaktigheter hindrar därför radikala ändringar att komma till 

effekt, eftersom föreslagna handlingar härleds från varierande utgångspunkter. Sålunda 

menar Brunsson (1982) att handlingar utgår från beslutsrationella processen då den 

inbegriper oenigheter i sakfrågan. Föreslagna alternativ som omfattar stora förändringar 

blir därför avvisade och processen rör sig som bäst inkrementellt.  

 

”It is rationality, not irrationality, that is tied to incrementalism.” (Brunsson, 

1982, s. 43) 

 

3.4	  Grupptänkande	  beslutsfattning	  
Begreppet grupptänkande (groupthinking) har sitt ursprung från psykologiska forskaren 

Irving Janis som analyserade Kennedy administrationens beslut om att invadera Kuba, 

även kallad Grisbuktsinvasionen vars avsikt var att bistå oppositionen i landet och 

avsätta Fidel Castro (Granström, 2012; Eriksson-Zetterquist, Kalling, Styhre, 2014). 

Han kom då fram till att gruppen valde att negligera betydande information som talade 

mot deras reflektioner och beslut och som möjligtvis hade kunnat hindra de katastrofala 

förlusterna som invasionen innebar. Med begreppet destruktivt grupptänkande går det 

att beskriva varför beslutsfattare frånser viktig information och istället fattar 

undermåliga samt riskabla beslut. 

Med kollektivt beslutsfattande är syftet att samla expertutlåtanden från olika områden 

och gemensamt fatta rationella och befogade beslut. Ett resultat av detta är att 

grupptänkande kan föranledas vilket orsakas av en rad olika anledningar.  

 

I grupper kan det ofta ske vanföreställning om egen excellens och övermod, vilket 

följaktligen leder till en överdrift av optimism som stimulerar vanskliga beslut. Denna 

självgodhet ger uttryck att gruppen tror sig vara oförstörbara. Granström (2006, s. 98) 

talar om en inneboende moral som av gruppen anses inte behöver ifrågasättas. Ett 

resultat av detta kan härledas av att gruppens sammansättning är homogen, där alla delar 

ett och samma perspektiv eller ideologi vilket således ger denna överskattning av egen 

kompetens och moral (Eriksson-Zetterquist, Kalling, Styhre, 2014; Granström, 2012).  

 

Ett andra kännetecken i grupptänkande är benägenheten av att förbise varningssignaler 

som gör motstånd på gruppens planer. Sådana mothugg bortses av gruppen med hjälp av 

att man aktivt tillämpar olika rationaliseringar. Effekten blir ett tunnelseende eller 
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avgränsat perspektiv på problem, vilket Janis (Eriksson-Zetterquist, Kalling, Styhre, 

2014; Janis, 1982) kallar för close-mindedness. 

 

Förutsättningen för att tidigare nämnda förfaranden utvecklas kan delvis förklaras med 

gruppens tryck mot enighet som är en tendens av att dela perceptioner, vilket av Janis 

benämns uniformity (Eriksson-Zetterquist, Kalling, Styhre, 2014; Janis, 1982; 

Granström, 2012). I regi av åsiktsvakter, kontrolleras vilka diskussionsdetaljer som ska 

överläggas samt vilken information som ska komma åt gruppen. Det talas därför här om 

ett selektivt urval av informationsflödet och sålunda bibehålls föreställningen om 

gruppens starka enighet. Det tycks vara vitalt att inte ifrågasätta gruppens 

handlingsmönster, men effekten blir att det utförs riskabla bedömningar. Granström 

skriver: 

 

”Groupthink leder till att beslutsfattandet inte bygger på rationella 

bedömningar utan snarare på gemensamma vanföreställningar. (…) Vissa 

grupper klarar av att hålla kontakten med verkligheten i stor utsträckning; 

andra blir offer för olika grupprocesser som genomsyras av en irrationalitet i 

tänkande och handling” (Granström, 2012, s. 100) 

 

Fortsättningsvis förklarar Granström att fenomenet ligger i att sunt förnuft och 

rationalitet inte får den nödvändiga uppmärksamhet i situationer av ångest och hot som 

kan splittra gruppens enighet, varför man för sin överlevnads skull utvecklar försvar för 

att minska spänningar (Granström, 2012).  

 

Det har enligt Granström (2012) visat sig vara mer benäget för grupptänkande när ett 

medlemskap innefattar prestigevinster, vilket bidrar till gruppens gemenskap. Sådana 

prestigevinster kan illustreras med att medlemmar tillhör en elitgrupp med hög social 

status, om gruppen har en kamratlig atmosfär eller om det innebär att höja den egna 

skickligheten. I fall med dessa egenskaper, menar Granström (2012) att risken är stor 

för att gruppen ska forma ett slutet sällskap.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att grupptänkande innehar en frånvaro av vettig analys i 

beslutsprocessen som bottnar i att gruppen bibehåller enighet och således formar sin 

egen verklighetsuppfattning utan att beakta verklighetssinnade utfall eller andra 
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handlingsalternativ (Granström, 2012). Avslutningsvis skriver Granström (2012) att ju 

fler av de symptom som är uppfyllda, desto större risk är det för grupptänkande.  

 

3.5	  Institutionell	  teori	  	  
Institutionell teori fick större publicitet när forskare i slutet av 1970-talet började 

ifrågasätta huruvida en organisationsform var ett redskap för att uppnå rationalitet och 

således målmaximering (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2014). Det 

argumenterades istället för att organisationer påverkas och formas efter den föregående 

orienteringen och omvärlden som organisationer omslutas av, samtidigt som man utåt 

mot omgivningen, framstår som rationell. James March (1991) instämmer i aspekten om 

att utforma regler utifrån tidigare handlingssätt och erfarenheter: 

 

”(…) we can imagine an organization or society learning from its experience, 

modifying the rules for action incrementally of the basis of feedback from the 

environment.” (March, 1991, s. 106) 

 

En av de styrande idéerna inom institutionell teori är att institutioner alstras fram som 

ett resultat av ett mönster av socialkonstruktivistisk beteende. Berger och Luckmann 

(1966, s. 72) beskriver:  

 

”Institutionalization occurs whenever there is reciprocal typification of 

habitualized actions by types of actors. (…) The typifications of habitualized 

actions that constitute institutions are always shared ones. They are available 

to all members of the particular social group in question, and the institution 

itself typifies individual actors as well as individual actions.” 

 

Det kan därför begripas att institutioner inom organisationsteorin karaktäriseras av 

sedvanliga och gemensamma handlingar, härledda av mänskligt handlande 

(Czarniawska, 1997).  Eftersom institutioner inbegriper ett kollektivt handlande menar 

DiMaggio och Powell (1983) att organisationer inom sitt fält blir allt mer homogena. 

Anledningarna till likformighet inom ett strukturellt organisationsfält är flera 

(DiMaggio & Powell, 1983): 

 

• Ökad interaktion mellan organisationer inom ett fält 

• Definierade strukturer om samarbetande organisationer och koalitioner 
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• Ökad informationsbelastning som organisationer i ett fält måste ta strid mot 

• Utvecklande av ömsesidig kunskap bland deltagare i en gemensam 

affärsverksamhet 

 

Organisationer som tagit till sig ett organisatoriskt fält må ha möjlighet att forma sina 

egna mål samt framställa egna praktiker, men sett ur ett långsiktigt perspektiv inskränks 

organisationer att fatta rationella beslut i en begränsad omnejd. 

 

”Organizations in a structured field, to paraphrase Schelling (1978:14), 

respond to an environment that consists of other organizations responding to 

their environment, which consists of organizations responding to an 

environment of organizations’ responses.” (DiMaggio & Powell, 1983, s. 149) 

  

Detta förklarar DiMaggios och Powells syn på varför organisationer blir allt mer 

konforma. Den här processen menar de (DiMaggio & Powell, 1983) är en fråga om 

isomorfism: 

 

”(…) isomorphism is a constraining process that forces one unit in a 

population to resemble other units that face the same set of environmental 

conditions.”  

 

Vidare förklarar de att organisationer inte längre konkurrerar om förnödenheter och 

konsumenter, men att det också handlar om att få politisk makt och institutionell 

legitimitet från omgivningen. DiMaggio och Powell identifierar tre olika typer av 

isomorfism (1983): 

 

• Tvingande isomorfism (coercive): karaktäriseras främst av att det är politik som 

styr hur organisationer inom ett fält ska anpassa och låta sig påverkas av 

formella samt informella krav. Styrmedel kan exempelvis vara lagstiftning, 

förordningar och betalningsvillkor från kreditutgivare. 

• Imiterande isomorfism (mimetic): skildras av att organisationer avskräcks av 

osäkerhet som till exempel kan orsakas av otydliga interna mål eller 

problemlösningar. Därför imiterar man andra framgångsrika företag, dels för att 

själva uppnå eventuell framgång, men också för att få legitimitet. 
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• Normativ isomorfism (normative): härstammar främst av professionalisering, 

som genom likartade utbildningar och gemensamma nätverk sprider idéerna 

inom den tillämpade organisationen och således skapas likformighet. 

 

Utgångspunkten handlar om att rätta sig efter de institutionella reglerna vilka Meyers 

och Rowans (1977) menar att de fungerar som myter. Organisationer inkorporerar 

dessa, vilket inbringar i legitimitet, resurser, stabilitet och förhöjd överlevnad. Sålunda 

kan det förstås att organisationer redogör för en rationell formell struktur med en 

framförd plan för exempelvis hur mål ska nås, med vilka verktyg och vilka policys man 

har som egenskap av. Detta menar Meyers och Rowans (1977) är en form av 

byråkratisk struktur.  

 

Realiteten inom organisationer menas dock vara annorlunda från det formella. I 

verkligheten skiljs planer och sägen från handlingar, eftersom organisationer av olika 

anledningar inte kan förhålla sig till de strukturella elementen. Enligt Meyers och 

Rowan (1977) sker därför en lös koppling (decouple) mellan strukturerna och 

aktiviteter, där regler ofta överträds, beslut inte implementeras eller har oklara effekter, 

teknologierna har avsaknad av effektivitet och system är så verkningslösa att de knappt 

bidrar med något. Orsaken till denna lös koppling är med anledning av att samtida 

samhällen innehar normen om rationellt handlande som en generell värdering och som 

en del av sociala strukturer (Meyers & Rowan, 1977). De tidigare nämnda institutionella 

reglerna bland moderna organisationer har tvingats fram av offentlig uppfattning, av 

lagstiftning, utifrån utbildningssyften eller av social status. Sådan formell struktur 

fungerar alltså som rationella myter som är ovillkorlig för särskilda organisationer.  

3.6	  Teoridiskussion	  
Utifrån studiens syftesbeskrivning har en teoretisk referensram tagit sin form som 

baserar sig på tidigare forskning inom beslutsfattande och infrastrukturell byggnation, 

beslutsteorier utifrån rationella begrepp, grupptänkande samt institutionell teori. Med 

hjälp av denna referensram skapas en sfär av teoretisk grund som tillämpats när det 

empiriska materialet har analyserats.  

 

Med utgångspunkt i det teoretiska fältet som redogjorts ovan, praktiseras några av de 

framstående nyckelbegrepp i den teoretiska analysen av empirin.  
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• Handlingsrationalitet och beslutsrationalitet: handlingsrationalitet utgör enligt 

Brunsson ett mer snävt beslutsfattande där mål, alternativ, konsekvenser och 

utvärderingen av möjlighetsförslagen är mer begränsade och vad Brunsson 

(1982) hävdar är en mer effektiv beslutsprocess. Beslutsrationalitet härstammar 

enligt Brunsson (1982) från fullständig rationalitet, men på grund av människans 

kognitiva förmåga omformuleras detta till att bara analysera så många alternativ 

som möjligt, alla konsekvenser av dessa alternativ och att beslutsfattande initialt 

utgår från förutbestämda mål. Begreppen tillämpas för att fastställa huruvida 

förespråkarna eller motståndarna utövar handlings- eller beslutsrationalitet och 

hur den övergripande processen har formats av respektive parts 

handlingsförfaranden. 

 

• Objektiv ideologi: beskriver den delade uppfattningen som alla medlemmar 

inom organisationen underkastar sig och som ligger till grund för 

beslutsfattande. Enligt Brunsson (1982) skapas med hjälp av organisatorisk 

ideologi således genvägar för beslut. Här används begreppet för att analysera 

huruvida organisationer har en ideologisk utgångspunkt för att forma 

beslutsfattare. 

 

• Enighet: avser här en grupps enighet för att aspirera på ett beslut. Enigheten 

förhöjer gruppens styrka och eventuella hot som gör motstånd mot gruppens 

existens förbises med tunnelseende (Eriksson-Zetterquist et al, 2014; Janis, 

1982; Granström, 2012). Empirin analyseras utifrån enighet för att uttyda om 

motparterna format ett tunnelseende för att få sina idéer till beslutshandlingar. 

 

• Nätverk: Gunilla Forsberg beskriver (2013) nätverk med att gränser mellan 

områden suddas ut för att skapa ett kollektivt regionstänk, med gemensamma 

problem och problemlösningar. Nätverk symboliserar således ett partnerskap 

med representanter från olika samhällsgrupper. Syftet med nätverksbegreppet är 

att undersöka om det går att fastställa ett samarbete utanför organisationernas 

gränser. 

 

• Legitimitet: ett av institutionella teorins centrala begrepp där organisationer gör 

anspråk på legitimitet genom att ta inkorporera institutionella regler, även av 



	   	   	   44	  

Meyers och Rowan (1977) kallat myter. Analysen praktiserar nyckelbegreppet 

för att undersöka organisationers aspirerar på institutionell legitimitet. 
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4.	  Empiri	  och	  analys	  
Uppsatsens fjärde kapitel ämnar presentera den empiri som studien grundar sig på 

samt att i anslutning analysera den samma. För att analysera empirin har 

argumentationsanalys enligt Lennart Hellspong använts där parametrarna ståndpunkt, 

skäl, utgångspunkt och värdering identifierats kring argumentationsfrågan om Norvik 

bör byggas eller ej. 

4.1	  Inledning	  
I följande avsnitt kommer den empiri som legat till grund för studien presenteras samt 

analyseras. Materialet har noggrant undersökts för att belysa och föra fram de argument 

eller åsikter som vi anser vara de mest framträdande och betydande i argumentationen 

utifrån den teoretiska referensram som har presenterats tidigare. Materialet som studien 

grundar sig på utgörs av artiklar från dagspress och debattsidor, som använts för att få 

en snabb överblick över argumentationens helhet då artiklarna ofta i sin natur är av 

kortare karaktär och har av skribenten konkretiserats för att ståndaktigt presentera sin 

ståndpunkt. Artiklarna har kompletterats med yttranden från de juridiska processer som 

pågått samt vissa ytterligare dokument främst från Stockholms hamnar så som 

lägesrapportering och styrelseprotokoll. Genom dessa dokument har en djupare 

dimension av argumentationen kunnat utrönas och givit en något mer nyanserad bild av 

helheten än vad som kunde uppnås genom enbart artiklarna från dagspressen.  

 

Analysen har genomförts i två större steg varvid argumentationsanalys utgör den första. 

Argumentationsanalysen har genomförts i enlighet med Hellspongs modell som består 

av fyra stadier av analys som texterna ska gå genom; ståndpunkt, skäl, utgångspunkt 

och värdering. För att skapa en god överblick och sortering av texterna har en matris 

skapats med dessa fyra stadier (se bilagor). Argumentationsfrågan, som är grunden för 

den empiriska studien och som skapat meningsskiljaktigheterna i samhället, är huruvida 

hamnen ska byggas eller inte. De, enligt oss, mest tongivande för- och motargumenten 

som stått att finna i texterna har sedan rekonstruerats och presenteras i följande del av 

kapitlet som antingen citat eller en presenterad andemening. I matrisen redogörs det 

empiriska material i kronologisk ordning samt i punktform utifrån Hellspongs 

kategorisering som utgör argumentationsanalysen. I den löpande texten i detta avsnitt 

refereras empirin till matrisen med hjälp av ett datumstyrt kodsystem för de 

samhälleliga texterna där referensen är skriven i enlighet med dokumentets 
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publiceringsdatum, medan för de politiska texterna kodas referensen i enligt med 

aktbilagornas serienummer. 

 

Fyra områden har kunnat utrönas genom argumentationsanalysen som argumentationen 

förts från; miljö, logistiktrender, regionperspektiv samt samhällsutveckling. 

Dispositionen i detta kapitel utgörs av dessa fyra områden. Upplägget är utformat 

genom att först presenteras vad som sagts inom de olika områdena för att sedan föras in 

i en teoretisk diskussion. Då denna indelning gjorts kommer några argument och 

ståndpunkter upprepas i de olika delarna med anledning av att områdena i vissa fall går 

in i varandra. Skillnaden ligger i att de i den teoretiska diskussionen förs i ett 

resonemang med utgångspunkt ur ett av de fyra områdena eller perspektiven. 

 

Den andra delen av analysen består av en jämförelse av resultatet från 

argumentationsanalysen gentemot den teoretiska referensramen. Den diskussion som 

tidigare förts angående rationalitet i olika former förkroppsligas här i det konkreta 

undersökta fallet. Avslutningsvis skall analysen ge en utkristalliserad bild av 

argumentationen som förts för att ligga till grund studiens avslutande kapitel som är en 

diskussion kring debattens varande eller icke varande inom de rationalitetstermer som 

under arbetets gång berörts.  

 

Nedan presenteras en tidslinje över den rättsliga prövningsprocessen som pågått för att 

ge en övergripande bild över vad som skett (Stockholms Hamnar, 2015). 
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4.2	  Norvik,	  en	  miljöbomb	  eller	  ej?	   	  
Utmärkande för debatten om motargumentationen angående byggandet av Norvik 

hamn, rör sig i stor utsträckning ur miljöperspektivet. Gemensamt för den förda 

argumentationen gör sig gällande intrånget på miljön i olika slag.  Inledningsvis i en 

artikel i Nynäshamns Posten (2005.06.28) skriven av Tore Söderqvist, Mårten 

Wallberg, Pia Engström och Susanne Ortmanns, vilka alla gemensamt representerar 

olika delar av Naturskyddsföreningen i både Stockholm och Nynäshamn, hävdas det att 

minskning av sjötrafiken genom Stockholms skärgård inte skulle vara betydande, då 

mer än 80 procent av trafiken utgörs av passagerartrafik som troligtvis inte kommer gå 

till någon annan hamn (2005.06.28). Det beskrivs dessutom att risken med en storhamn 

leder till allvarliga dominoeffekter. Utöver upprustning av befintliga vägar som väg 225 

för att klara av trafiksäkerheten av tungtrafik, skriver man att det dessutom är troligt att 

krav ställs på att bygga anslutningar från väg 73 till E4:an:  

 

”En sådan led skulle innebära helt oacceptabla intrång i ett ovanligt rikt 

natur- och kulturlandskap. Men just en sådan typ av storhamn som nu planeras 

för Norvik är ett steg mot en sådan led.” (2005.06.28) 

 

Vidare underbygger man dominoeffekten med att exemplifiera de intilliggande 

Skärgårdsbergen vid Norvik som löper stor risk att bli utplånade med anledning av 

planerande kringverksamheter. I en senare debattartikel i Nynäshamns Posten 

(2005.10.28) vidareutvecklar samma personer dominoeffekten av byggandet av Norvik. 

Åter igen kommer väg E4 på tal, där man lägger fram gammal bevisning i form av 

kommunala utredningar från 1990-talet som nämner E4:an Syd som en förutsättning för 

en storhamn. Myndigheten Kammarkollegiet är istället av inställningen att Norvik över 

huvud taget inte ska byggas på grund av det miljömässiga intrånget (2009.08.20): 

 

”Det bör vara uppenbart att Norvik knappast är det alternativ som innebär det 

minsta intrånget på miljön.” 

 

Dessutom ges det skäl i artikeln, att kommunalägda Södertälje Hamn klarar av att 

hantera containervolymerna som Stockholms Hamnar prognostiserar (100.000 TEU år 

2010, 200.000 TEU år 2015, 300.000 TEU år 2020). Därtill är investeringarna för att 

klara den volymen hos Södertälje Hamn, en kostnad om cirka 200 miljoner kronor, 



	   	   	   48	  

betydligt lägre än byggandet av Norvik Hamn som beräknas kosta 2-4,5 miljarder 

kronor (2009.08.20; 2012.05.10).  VD för Södertälje Hamn, Erik Froste, föreslår vidare 

ett gemensamt ägande och motiverar det med att kassera Norvik-förslaget för allas 

vinning, både miljömässigt och för skattebetalarna, men bekräftar samtidigt att det är en 

fråga om ägande varför Stockholms Hamnar inte besvarat det förslaget. Att Södertälje 

Hamn klarar av att hantera de uträknade containervolymerna instämmer Leif 

Kristensson, en veteran med 40 års erfarenhet i transportnäringen, i en debatt i 

branschtidningen Intelligent Logistik (2012.05.10). Han menar att Norvik Hamn 

riskerar bli ett miljöfiasko, då det redan finns andra alternativ som Södertälje som klarar 

av att hantera uppemot 400.000 TEU om året och att Gävle Hamn med Rosersbergs 

kombiterminal kan användas som ett komplement. Fortsättningsvis hävdar Leif att 

landtransporterna blir längre från Norvik kontra Södertälje, vilket baserat på den 

prognostiserade volymen skulle leda till en trafikökning om 100-200 TEU 

landvägstransporter per dag som motsvarar cirka 8000 ton koldioxidutsläpp per år. Att 

det befaras öka fler landtransporter i samband med anläggningen av Norvik delas även 

av Söderqvist, Wallberg, Engström och Ortmanns vilka menar att ökad långtradartrafik 

förorsakar buller, luftföroreningar, och minskad trafiksäkerhet (2005.10.28). De längre 

transporterna innebär även ökade transportkostnader vilket enligt Leif Kristensson 

(2012.05.10) slår mot inflationen. Ulf Stenberg, dåvarande VD för feederbolaget Team 

Lines, delar ovan åsikt i ett annat inlägg: 

 

”Nynäshamn ligger för långt ifrån närmarknaden och är ett miljömässigt 

dåligt alternativ. Södertälje, dit vi går en gång i veckan, skulle kunna ta över 

allt.” (2008.11.27) 

  

I ett sammanfattat uttalande från Naturskyddsföreningen (2005.10.28), utvecklar man 

sin ståndpunkt om varför Norvik hamnen gör ett framstående intrång på miljön. 

Föreningen ställer sig frågandes till varför Stockholms Hamnar inte har redogjort eller 

redogör till varför andra befintliga hamnar som Oxelösund eller Norrköping är att 

föredra framför Norvik, trots att den senare nämnda kräver stora investeringar gällande 

landinfrastruktur och således ”intrång i viktiga rekreationsområden och många fler 

lastbilstransporter till följd” (2005.10.28). Denna synpunkt om andra alternativa hamnar 

nämns även av Söderqvist, Wallberg, Engström och Ortmanns inlägg i Nynäshamsn 

Posten (2005.06.28) där man ifrågasätter hamnen ur en kapacitetssynpunkt.  I artikeln 

framgår det att Gävle planerar öka sin kapacitet till 170.000 TEU och att Norrköping 
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siktar på att hantera 100.000 TEU inom fem år. Till det så har Oxelösund och Södertälje 

börjat satsa på containerhanteringen genom förvärv av kranar. Märk väl att, vid tiden för 

artikeln, så hanterade hamnarna Stockholm, Västerås, Gävle och Norrköping 190.000 

TEU, varav Stockholms hamn hanterade drygt 30.000 TEU. Gällande kapaciteten i 

Norvik talas det alltså om 300.000 TEU och tillsammans blir det, baserat på ovan 

siffror, en total kapacitet om 600.000 TEU mellan Norrköping och Gävle (2005.10.28). 

 

Naturskyddsföreningen ställer sig också kritisk till den förväntade godsmängden som 

ska transporteras vidare med järnväg, där det enligt beräkningar ungefär är 15 procent 

som fraktas vidare. Föreningen anser (2005.10.28) att denna nivå är oacceptabelt låg 

och att hamnen måste verka för att så mycket volym som möjligt fraktas vidare på 

järnväg. I ett senare yttrande skriver dock Naturskyddsföreningen att denna siffra 

reviderats till 25 procent av sökandes prövningsunderlag (aktbil. 40). Vidare kritiseras 

Stockholm Hamnars marknadsanalys för att tala osanning, då det uttrycks att Norvik 

hamns närområde utgör slutmålet för landtransporterna. Detta antagande anses av 

föreningen vara inkorrekt och ett omotiverat antagande, då man själv inte kommit över 

sådana kalkyler. Istället besitter Naturskyddsföreningen en rapport från Region- och 

trafikkontoret vilken motsäger Stockholm Hamnars marknadsanalys. I den framkommer 

det att mellan 10-20 procent av Ro/Ro-godset som passerar Stockholms Hamnar har 

Stockholms län som start- eller slutpunkt. Mellan 50-85 procent har istället start- eller 

slutpunkt i övriga Sverige, 1-20 procent i Norge och 15-20 procent på kontinenten 

(2005.09.15). 

 

”Därför måste miljökonsekvensbeskrivningen på ett seriösare sätt redogöra för 

vilka start- respektive slutmål container- respektive Ro/Ro-verksamheten har, 

och hur dessa kommer påverka trafikflöden på Södertörn, inom Mälarregionen 

och även utanför denna region.” (2005.09.15)  

 

Sammanfattningsvis kräver Naturskyddsföreningen (2005.09.15) en utförligare 

redogörelse av MKB med volymkapacitet samt redovisning av skyddsåtgärder för att 

minska eller förebygga miljöeffekter av verksamheten. I avslutande ordalag menar 

Naturskyddsföreningen att hamnen inte är lämplig med anledning av det geografiska 

läget och att man istället bör tillvaratag befintliga hamnar.  
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Kritik mot MKB skedde även i ett senare skede, där Naturvårdsverket i ett yttrande 

(2012.11.19) till Mark- och Miljödomstolen fann omfattande brister i 

prövningsunderlaget, rörande dels redogörelsen av hamnens lokalisering och dels att 

miljökonsekvenserna av den planerade verksamheten inte undersökts och redogjorts 

tillräckligt. Angående begränsad klimatpåverkan skriver myndigheten (2012.11.19) att 

bolaget föreskrivs en prövotid för att undersöka påverkan på buller och exempelvis 

koldioxidutsläpp till luft på alla transporter till och från hamnen. 

 

En annan aspekt som Naturvårdsverket lyfter fram (2012.11.19) är redovisningen på 

vattenkvaliteten:  

 

”(…) ett högst rimligt antagande att en omfattande hamnverksamhet kan 

inverka långsiktigt negativt på vattenkvaliteten i olika avseenden. (…) De 

aspekter som redovisades i presentationen är dock bedömningar utan 

underbyggnad av tydligt faktaunderlag.” 

 

Myndigheten anser att det därför saknas väsentliga utgångspunkter för att ge tillåtlighet 

som dessutom har betydelse för förpliktelserna Sverige har gentemot EU.  

Synen på prövningsunderlaget delas även av privatpersonen Carolina Ankarcrona, 

sakägare av fastighet i området, som anser att miljökonsekvensbeskrivningen är så 

bristfällig att hon yrkar på att ansökan avslås (aktbil. 29). I enlighet med föregående 

debattörer beskriver hon via advokatbyrån Falkenborn Advokatbyrå, att exempelvis 

effekterna av transporterna inte redogörs i den omfattning som krävs och sålunda bör 

villkorssättningen avslås. Yttrande har även inkommit ifråga om att sökanden yrkar 

påbörja verksamheten även om domen inte vunnit laga kraft, vilket hon motsätter 

eftersom sökanden inte angett skäl för sådana förordnanden. Gemensamt med hennes 

yrkande och övriga privatpersoner studien undersökt tagit i beaktande, är att samtliga är 

oroliga över de kraftigt förorenade sediment som kommer med strömmarna i samband 

med att den sökta verksamheten sätt i arbete (aktbil. 44; 23; 22; 29), vilket även 

bekräftas av Naturskyddsföreningen i deras yttrande (aktbil. 40). Utöver strömmar kan 

spridningen orsakas av propellerrörelser. Vidare uppmärksammas det i yttranden att 

muddringsarbetet och dumpningen kräver särskilda skyddsåtgärder i samband med 

anläggningsarbetet (aktbil. 22). Denna mening delas av Naturskyddsföreningen (aktbil. 

40), vilka kräver att sökanden kan påvisa att dumpningen inte äventyrar miljökvaliteten. 

Därtill är boenden (aktbil. 22; 23; 44) också bekymrade över den långa byggprocessen 
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(tio år) och de effekter det ger i form av buller. Krav ställs att Stockholms Hamnar 

redogör för skyddsåtgärder, i riktlinjer med Naturvårdsverkets krav. I grannområdet är 

det även boenden som använder ytvattnet som dricksvatten och således är det för dem 

viktigt föroreningar inte sprids från det blivande hamnområdet, varför det åter igen 

ställs anspråk på skyddsåtgärder och försiktighetsmått (aktbil. 22). Det argumenteras 

även för att fritidsbåtarna ska tillförsäkras fri passage i verksamhetsterritoriet (aktbil. 

23). 

 

Förespråkarna till hamnbyggnationen har dock mött motargumentationen i miljöfrågan 

och Stockholms Hamnar har i uttryck kallat bolagets arbete som ett föredöme ur en 

miljöaspekt. I Stockholm Hamnars föreläggande och villkorsprövning till Mark- och 

Miljödomstolen inleds bakgrundsbeskrivningen (aktbil. 5): 

 

”Bolagets uppdrag är att säkerställa Stockholms/Mälarregionens 

varuförsörjning via hamnar samt bygga och utveckla hamnarna för nya behov, 

för framtiden och för miljön. Bolaget ska även vara ett föredöme är 

miljösynpunkt.” 

 

Fortsättningsvis har Stockholms Hamnar underbyggt sin föredömliga miljömedvetenhet 

och i enlighet med den rättsliga processen, till hjälp av konsultunderlag i exempelvis 

aktbilaga 5, med kompletterande provtagningsresultat av sedimenten och 

vattenkvaliteten i Norvik. Underlagen ligger till grund för fastställande av villkoren, 

innefattande om hur kontroller och säkerhetsåtgärder ska utformas för att minimera 

negativ påverkan på vattenmiljön vid anläggningsarbetet. SMHI (aktbil. 38) och 

Sjöfartsverket (aktbil. 19) har båda lämnat sina yttranden i rättsprocessen av 

byggnationen. Gemensamt för dem är att de innehar en neutral ståndpunkt angående 

byggandet, men redogör för sin sak om vitala angelägenheter som ska tas i beaktning. 

Exempelvis understryker Sjöfartsverket (aktbil. 19) vikten av tidiga och täta samråd 

under anläggningsfasen, rapporteringsplikt av transport av mudderpråmar och väl 

utarbetade rutiner för hur trafiken i territoriet ska gå till. För SMHI (aktbil. 38) är det av 

vikt att arbeta med skyddsåtgärder i samband med muddringsarbetet, vilket sedermera 

leder till föreslagna villkor för vattenverksamheten.  

I ett separat föreläggande från Stockholms Hamnar (aktbil. 49), motsätter sig bolaget att 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län utses som sakkunnig i målet om det allmänna 

fiskeintresset. Stockholms Hamnar menar att man har lagligt stöd att bortse för en sådan 
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utredning samt att man ursprungligen tog initiativ för att dåvarande Fiskeverket skulle 

förordnas som sakkunnig, vilket senare också skedde. Motiveringen lyder därför att ett 

nytt sakkunnigutlåtande tveksamt skulle tillföra något ytterligare i rättsprocessen, men 

har samtidigt åtagit sig ansvar att utreda i vilken omfattning skadegörelse uppstår på 

fiskenäringen i samband med verksamheten och dumpningen. 

I Stockholm Hamnars överklagan (2015.11.09) till miljööverdomstolen, reviderades 

villkoren som i den ursprungliga ansökan aldrig prövades. I samband med den nya 

prövningen omarbetades tillståndsansökan för kajlägen 8 samt 9, vilka ligger på norra 

sidan längs med kustområdet, genom att dessa togs bort från planeringen. Förändringen 

omarbetades dels för att påskynda processen, men även då det inom närmaste tiden inte 

fanns behov för ytterligare kajlägen. Överklagan kom att ges tillåtlighet där villkoren 

dessutom kom att prövas av miljödomstolen. Efter att en överklagans prövningstillstånd 

hos Högsta domstolen inte medgavs, vann tillåtligheten i samma skede laglig rätt 

(2015.11.09). 

 

Ovan nämnda begreppet föredöme används även i Stockholm Hamnars 

lägesredovisning, när man uttryckligen skriver att projekt ”Stockholm-Norvik ska vara 

ett föredöme för aktivt och framsynt miljöarbete” (2015.11.09). Bolaget uttrycker vidare 

i sin redovisning att hamnens vision med utvecklingen av verksamheten i Norvik hamn 

är att reducera påverkan på miljön på transporterna till och från Stockholm-

Mälardalsregionen. Syftet beskrivs vara att frakta så stor del volym till regionen via 

sjövägen i kombination med att komma nära konsumenten som möjligt. Fortsättningsvis 

förklarar redogörelsen att arbetet kring planläggningen och driften ska utföras med 

största möjliga miljöbeaktande och explicit ”bästa möjliga tillgängliga miljöteknik ska 

användas” (2015.11.09).  

 

Norvik hamn får även stöd från utomstående, däribland från Anders Öhman som i sitt 

debattinlägg i Dagens Nyheter (2007.05.11) lyfter fram Norvik hamn som något positivt 

ur miljöhänsyn. Anders Öhman argumenterar för att den korta inseglingen och djupet i 

området inte skadar de omgivande stränderna nämnvärt. Textförfattaren belyser här 

begreppet erosion som förklarar ”den nedbrytning av yttre krafter, främst rinnande 

vatten, vågor, vind och is” vilken utövas på landytan; en skadegörelse som sker 

fortlöpande i Stockholm skärgård. Anledningen är fartyg som trafikerar farleder genom 

skärgården, men där sjöfarten har gjort sitt bästa för att avlägsna svallvågor med 

exempelvis fartbegränsningar. Artikelförfattaren förklarar att det med Norvik är den 
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bästa lösningen sett ur erosionsperspektivet. Vidare eliminerar han förslaget om 

Södertälje Hamn eftersom större trafikerande fartyg i farleden från Landsort till 

Södertälje på maximalt djupgående nio meter, skulle ”uppmana till ett miljöbrott” 

(2007.05.11).  

 

I en artikel i Dagens Nyheter, skriven av Per Luthander (2005.04.21) förklarar den 

dåvarande infrastrukturministern Ulrica Messing, att Norvik hamn är ett realistiskt och 

önskvärt utfall, eftersom fartygen och inte minst oljetransporterna således slipper färdas 

genom trånga skärgårdsfarleder.  

 

Debatten kring skärgårdsleder diskuterar även Lennart Rohdin, dåvarande folkpartistisk 

riksdagskandidat och medlem i Naturskyddsföreningen i ett inlägg (2006.09.05) där han 

förespråkar byggandet av Norvik hamn med utgångspunkten att avleda 

landtransporterna från Stockholms centrala delar. Fortsättningsvis förklarar han att det 

parallellt förs en debatt om att spränga en ny farled i skärgården, Horstensleden till 

favör för att större fartyg ska komma in i Stockholms hamn, vilket är ”ett katastrofalt 

ingrepp i den sköraste skärgården” (2006.09.05). Han konstaterar att förändringar i 

omgivningen alltid för med sig fördelar och nackdelar ur miljösyn, vare sig det är med 

anledning av tungtrafik eller infrastrukturell byggnation, men ur ett samlat 

miljöperspektiv för regionen, är Norvik att föredra framför sprängning i skärgården. 

 

4.2.1	  Teoretisk	  anknytning	  
Stockholms Hamnar titulerar sitt eget arbete för att vara ett föredöme ur miljöhänsyn 

och uttrycker bolagets ändamålsuppdrag för ”att bygga och utveckla hamnarna för nya 

behov, för framtiden och för miljön”. Samtidigt kritiseras deras marknadsanalys, MKB 

och prövningsunderlag av motparten för att vara bristfällig, tala osanning och 

underbyggd utan tydliga faktaunderlag. Konsekvenser av transporterna, redovisning av 

vattenkvaliteten, orimliga volymkapaciteter och transportflöden vilka inte 

överensstämmer med Region- och trafikkontorets kalkyler samt selektiv 

regionsutredning där Stockholm Hamnar kritiserats för att inte redogöra för andra 

befintliga hamnar är bara några av anledningarna som studien kunnat utröna. Författarna 

tolkar detta fenomen om miljödebatten som en institutionaliserad idé, där organisationer 

tar till sig de institutionaliserade reglerna eller myter som Meyer och Rowans betecknar 

det. Med hjälp av att inkorporera dessa i organisationen inbringas legitimitet, stabilitet 

och en förlängd överlevnad. Stockholm Hamnars titulering för ett föredömligt 
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miljöarbete uppfattas här kopplas an till en rationell formell struktur, för att påvisa att 

man arbetar ur miljöhänsyn, exempelvis att man ”utvecklar hamnar för miljön”. 

Verkligheten har dock visat motsatsen där motståndarna kritiserat mycket av Stockholm 

Hamnars utredningsunderlag. Är det då rimligt att hävda att man arbetar föredömligt för 

miljön? För att en radikal förändring ska genomföras krävs det enligt Brunsson hög 

motivation och förpliktelse, men ideologier begränsar därför möjligheten för radikala 

förändringar. I studiens undersökning tolkas det därför att Stockholms Hamnar 

självtitulering för föredömligt miljöarbete är en fråga om ideologisk legitimitet, men där 

sägen har kopplats ifrån handlandet eftersom utredningsunderlaget uppenbarligen har 

kritiserats från andra institutioner.  I annat fall kan det argumenteras för att hamnen, ur 

ett rent miljöperspektiv, rationellt hade tagit fram underlag som således inte mötts av 

kritik från dessa miljöinstitutioner. Därför kan det tolkas som en form av lös koppling 

mellan uttryck och handlande. 

 

Går det därför att tolka Stockholm Hamnars förfarande som handlingsrationellt? 

Inledningsvis kan det uppfattas att utredningarna och underlagen varit avgränsade i den 

bemärkelsen att kommunfullmäktige initialt beslöt att uppdra Stockholms Stadshus och 

Stockholms Hamn för en planerad utbyggnad av Norvik. Redan i det här skedet 

formades förutsättningarna. Vidare i beslutsprocessen utelämnades exempelvis 

befintliga hamnar i redogörelser och miljöeffekter som inte togs i beaktande. Det här 

förfarandet kan likställas med Brunsson syn på handlingsrationalitet, som utgår från 

förutsagda konsekvenser, som sedermera konstruerar målet vilken omformuleras med 

tiden.  Förutsagda konsekvenser kan i studiens fall likställas med kommunfullmäktiges 

initiala uppdrag till Stockholms Stadshus och Stockholms Hamn om att utreda en 

planerad byggnation av Norvik. Med den utgångspunkten har sedan målet formats och 

omformulerats som en effekt av den rättsliga processen, vilket kan tolkas ha likheter till 

relationens dynamik mellan alternativ och mål som inte följer ett strikt kriterium, 

snarare att tillräckliga och gynnsamma bindningar ska utrönas.  

 

Handlingsrationaliteten kan i sig härledas utifrån beslutsregler eller ideologier som 

förenklar en organisations beslutsfattande. Det smala och avgränsade beslutsunderlaget 

bedöms därför vara en effekt förenklade ”beslutsregler” utformade av organisatorisk 

ideologi inom Stockholms Hamnar. Det kan också uppfattas att projektgruppen 

modellerat ett slags grupptänkande, eftersom man förbisett vissa varningssignaler som 

att undersöka befintliga hamnar. Med hjälp av den gemensamma objektiva ideologin, 
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har man upprätthållit gruppens fortsatta enighet med gemensamma förväntningar och 

värderingar, alltså att anlägga en hamn i Norvik. 

 

I Blomquist och Jacobsson studie om gällande Öresundsbron, rådde det delade 

meningar, främst eftersom projektet utifrån miljörörelsernas utgångspunkt 

symboliserade en miljöförstörelse. En objektiv ideologi har även här utrönats hos 

motståndarna till hamnbyggnationen. Exempelvis visar Naturskyddsföreningen en 

tydlig ideologisk utgångspunkt, där kärnfrågan i deras perspektiv i Norvik-debatten 

handlar utifrån miljöhänsyn. Det kan således argumenteras för att motståndarna också 

handlar handlingsrationellt, eftersom man enbart utgår från att upprätthålla den 

ekologiska ideologin. I ett yttrande skriver Naturskyddsföreningen att ”istället för att 

flytta trafiken till Norvik och öka kapaciteten (…) välja att lägga ned 

containerhanteringen och fokusera på passagerartrafiken” (2005.09.15). Av den 

anledning kan därför tolkas att Naturskyddsföreningen inte sett projekteringen ur ett 

större perspektiv än ur miljöhänsyn, alltså format av organisatoriska ideologier. 

 

I takt med rättsprocessen gång, har miljömässiga villkor utformats för att ge 

verksamheten tillåtlighet. Det kan således antas att processen succesivt och 

inkrementellt nått fram till en tillfredsställelse, vad Herbert Simon benämner satisficing. 

Det inkrementella i rättsprocessen är delvis en effekt av tvingande isomorfism, då det är 

förordningar och lagar som styr för hur en organisation ska handla vilket har lett till 

villkoren för verksamheten. Brunsson hävdar vidare att det inkrementella främst syns i 

politiska processer, där meningsskiljaktigheter hindrar radikala förändringar att 

genomföras, eftersom föreslagna alternativ utgår från differentierade ideologiska 

utgångspunkter. Sålunda menar Brunsson att handlingar i en politisk process genomgår 

en beslutsrationell orientering då den innefattar osämjor i argumentationsfrågan och 

förslag kan därför avvisas eller som bäst röra sig inkrementellt. Projekt Norvik hamn 

kan utifrån denna teoretiska analys tolkas ha blivit ett resultat av den inkrementella 

processen och således vunnit laga kraft och legitimitet utifrån olika rådande 

institutionaliserade idéer. Detta kan även knytas an till Gunilla Forsbergs syn på dagens 

stadsplanering, där den invecklade egenskapen är att hitta en fördelning mellan stabilitet 

och förändring, utifrån termer av miljömässig hållbarhet och tillväxt. För att återkoppla 

detta till hamnens bolagsbeskrivning som återfinns i föreläggandet till Mark- och 

miljödomstolen, så kan den formella avvägningen mellan stabilitet och förändring 

tydas: 
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”Bolagets uppdrag är att säkerställa Stockholms/Mälarregionens 

varuförsörjning via hamnar samt bygga och utveckla hamnarna för nya behov, 

för framtiden och för miljön”. (aktbil. 5) 
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4.3	  Logistiktrender	  
En av de återkommande mönster som utkristalliserats med hjälp av 

argumentationsanalysen är resonemanget kring de olika logistiska anledningarna som 

ges som skäl för byggnationen av Norvik. I stort omfång argumenteras det för att 

Stockholm och Mälarregionen växer, varför det är viktigt att trygga försörjningen till 

detta område. I Stockholm Hamnars lägesredovisning (2015.11.09) skriver man: 

 

”Utifrån Stockholms Hamns uppdrag att bl.a. trygga varuförsörjningen till 

regionen säkerställs framtida goda förutsättningar för sjöfarten och 

varuförsörjningen för att därigenom också främja regionens utveckling och 

tillväxt.” 

 

I föreläggandet (aktbil. 5) beskrivs bolagets uppdrag vidare med att även bygga och 

utveckla hamnar för nya behov och för framtiden. Camilla Strümpel, 

kommunikationschef för Stockholms Hamnar, utvecklar i sitt mail (2016.05.16) att i 

takt med den ökande befolkningsmängden, sker även en parallell trend inom 

logistikbranschen med växande fartyg. Implicit menar hon att dagens hamnar på 

Sveriges östkust, inbegripet Stockholms Frihamn, inte förmår att hantera större fartyg, 

varför det ges som skäl för den infrastrukturella byggnationen av Norvik Hamn. Utöver 

det, förklarar hon att Stockholms Frihamnen är en nästan hundra år gammal 

hamninfrastruktur, vilket innebär att investering av något slag måste göras. Norvik har 

med sin lokalisering även ett strategiskt perfekt läge menar Camilla (2016.05.16). Bo 

Malmsten, som bidrog till hamnstrategiutredningen på uppdrag av Stockholms Stad och 

som tidigare var regionplanedirektör i Stockholm, instämmer i ett debattinlägg 

(2005.08.12). Han menar att förhållandena med Norvik är goda, eftersom lokaliseringen 

gör det möjligt att trafikera hamnen hela vintrarna. Dåvarande VD för Stockholms 

Hamnar, Christel Wiman, förklarar i en annan debatt (2005.04.21) att det enbart behövs 

två girar för fartygen för att anlägga vid kaj i Nynäshamn, till skillnad från passagen 

genom skärgården till Stockholm som anses vara tidsödande ur logistik synvinkel. Den 

före detta infrastrukturministern delar denna åsikt om Norvik (2005.04.21): 

 

”Då slipper fartygen gå genom en trång skärgård vilket spar tid och pengar 

(…)” 
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Anders Öhman (2007.05.11) ställer sig också positiv till djuphamnen i Norvik, då det 

korta inloppet dessutom minskar på miljöeffekterna som erosion, vilket har beskrivits i 

föregående avsnitt. Han anser vidare att alla restriktioner, som hastighetsbegränsningar, 

innebär stora tidsförluster i samband med anlöpande av hamnar som ligger längre in i 

skärgården och således blir ointressanta alternativ ur ett logistiskt perspektiv. 

 

Argumentationen för att bygga hamnen utifrån termer av logistik, har i stor grad 

ifrågasatts av motståndarna. I ett yttrande (aktbil. 14) utvecklat av Johan Sturesson, före 

detta rederibefraktare och branschkunnig, hävdar han att Östersjön är en marknad för 

feedertrafik med hänsyn till tonnagestorlek och rotationsordningen. Implicit menar han 

att det inte finns tillräcklig volym i Östersjö-området för att trafikera större fartyg och 

hänvisar samtidigt till Göteborgs Hamn som en bashamn för oceanfartyg. Detta kan 

tolkas stämma då 814 798 TEU hanterades av Göteborg år 2014, i jämförelse med 

Sveriges totala hantering på 1 459 487 TEU, vilket motsvarar drygt 55 procent av all 

containeromsättning (Trafikanalys, 2014). Johan Sturesson påstår även att de allra 

största fartygen, däribland Maersk Line tripple E-serien inte når Östersjö-området på 

grund av djupgåendet. I en vidare beskrivning kallar han (aktbil. 14) projekteringen 

Norvik för att vara bakåtsträvande, då man inte har utrett järnvägsbundna 

transitalternativet S:t Petersburg-Norvik-Göteborg/Helsingborg vilket av honom anses 

vara verksamhetsanakronism.  

 

Åsikten om feederordning i Östersjön får även stöd på annat håll. I en artikel från 

Svenska Dagbladet (2008.11.27) klargör veteranen inom transportnäringen Leif 

Kristensen, att de stora fartygen fortsatt kommer omlasta på kontinenten, till exempel i 

Bremerhaven eller Hamburg för att sedan frakta gods med feederfartyg. Han 

underbygger argumentet med att förklara S:t Petersburgs satsningar med en större hamn, 

men där feederfartygen fortfarande är aktuella. Således ställer han sig frågandes varför 

förespråkare tror att Norvik hamn skulle motsvara en omlastningshamn likt 

kontinenthamnarna.  

 

I artikeln (2008.11.27) gör även andra kritiska röster sig hörda inom näringslivssfären. 

Pelle Andersson som är chef för strategisk planering på tågbolaget Green Cargo och 

Håkan Friberg, VD för Sveriges Redarförening, delar synpunkten om att det finns för 

mycket hamnar i regionen och är därför kritiska till byggandet av Norvik Hamn. 

Feederbolaget Team Lines dåvarande VD, Ulf Stenberg anser att Nynäshamn ligger för 



	   	   	   59	  

långt ifrån marknaden. Argumentet understöds av Leif Kristensen i ett senare 

debattinlägg (2012.05.10), där han menar att det längre avståndet från Norvik höjer 

landtransporterna med 2000-3000 kronor. I en fortsatt förklaring menar Leif Kristensen 

att hamnen borde ha byggts för trettio år sedan för att påverka godsflödena till och från 

Stockholm/Mälarregionen, men att transportnäringen nu under samma tidsram istället 

utformat egna transportvägar, varför Norvik projektet kommer för sent. Det här kan 

exemplifieras med att rederierna Maersk och ACL utformat direkttrafik till och från 

Göteborg, med möjlighet för Mälarregionens gods att fraktas med järnväg däremellan. 

Sålunda är ACL inte intresserade av Norvik Hamn (2008.11.27). Leif Kristensen ställer 

sig även frågandes huruvida hamnen nu borde vänta tjugo år till istället, eftersom 

transportnäringen redan format befintliga vägar. Han styrker (2012.05.10) argumentet 

med att hävda att Stockholms Hamnar inte har gjort marknadsundersökning om 

kunderna önskar en ny hamn och rekommenderar därför för att göra en utvärdering om 

tjugo år framåt i tiden. 

 

Kommarkollegiet har även gett uttryck (2009.08.20) för att fråga om Stockholm 

Hamnars beräkningar om volymkapacitet är realistiska, när containerhanteringen vid 

artikelns tidpunkt samtidigt påvisade en minskning om femton procent. 

 

4.3.1	  Teoretisk	  anknytning	  
Argumentationen som Stockholms Hamnar lägger fram ur ett logistiskt perspektiv 

handlar i botten om de ”trender” som är rådande. Det ges uttryck för större fartyg och 

kortare inseglingar, vilket i sin tur både sparar tid och pengar. Ingen motsätter sig dessa 

påståenden, då de anses som allmänt riktiga trender och logiska. Däremot ifrågasätts det 

huruvida argumentationen är hållbar och relevant ur regionsperspektivet. Motståndarna 

står fast vid att Östersjö-området är en feederregion, eftersom många röster ger uttryck 

för att det finns en överkapacitet av hamnar i Mälarregionen i kombination med att den 

rådande tonnagestorleken och rotationsordningen i Östersjön inte berättigar större 

fartyg. Stockholms Hamnar beskriver även deras vision och mål med att utveckla 

hamnar för framtiden och för nya behov. Studien tar här fasta på de olika perspektiv 

motparterna utgår ifrån. Medan motståndarna diskuterar utifrån ett nuläge, argumenterar 

förespråkarna utifrån en eftervärld. Om man utgår från ett nulägesperspektiv kan 

Stockholms Hamnars argumentation anses vara ett beteende format av 

handlingsrationalitet. Man har alltså inte beaktat att det idag finns en överkapacitet av 

hamnar i Östersjö-området samtidigt som volymerna inte motiverar byggandet av 
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Norvik. Är det här då ett resultat av ett ideologiskt tänk som format någon form av 

tunnelseende, där varningssignaler har förbisetts? Författarna till studien tolkar 

Stockholms Hamnars förfarande för att ha en inneboende organisatorisk logistisk 

ideologi. Bolaget är trots allt besläktat med logistikbranschen och det vore naivt att tro 

att argumentationen inte handlade om att erhålla acceptans och legitimitet från 

logistiska institutioner, vilket enligt Meyers och Rowan således stimulerar stabilitet som 

kan tolkas ge överlevnad för projektet Norvik. Tidseffektivitet och resursutnyttjande är 

trots allt centrala frågor inom logistiken och sålunda vedertagna argument.  

 

Förespråkarna argumenterar som ovan nämnt utifrån ett framtidsperspektiv som är i 

linje med Gunnel Forsbergs syn på stadsplanering och samhällsutveckling. Planeringen 

handlar om att sia om framtiden och det är av väsentlig karaktär att ta hänsyn till 

framtidens förutsättningar eftersom samhällen och befolkning går i arv och 

generationer. Det kan därför tolkas som irrationellt handlande av motståndarna, att 

motsätta sig en byggnation av Norvik utifrån ett framtidsperspektiv med hänsyn till 

logistiska trender. Likaså kan det också tolkas som irrationellt handlande av 

förespråkarna, att tala för projektet när det redan finns en existerande överkapacitet i 

regionen ur ett nulägesperspektiv.  

 

Av den anledningen kan det diskuteras att ett grupptänkande och tunnelseende kan 

utkristalliseras för respektive part, eftersom man utgår från olika perspektiv, men att det 

är komplicerat att dra en slutsats om vilken part som har rätt eller fel i sin ståndpunkt. 

 

4.4	  Norvik	  ur	  ett	  regionperspektiv	  
Något som identifierats som framträdande med hjälp av argumentationsanalysen som 

förespråkarna för hamnen har utgått från har varit att argumentera utifrån ett 

regionperspektiv. Med region menas Mälarregionen eller ibland kallad 

Stockholmsregionen. Infrastrukturminister Ulrica Messing (S) uttalade sig i DN 

(2005.04.21) att ”… Norvik har stor betydelse för hela Stockholmsregionen”. I 

Stockholms hamnars arbetsbeskrivning står det bland annat att deras uppdrag är att 

trygga varuförsörjningen till regionen (Stockholms hamnar, 2016) vilket även är bland 

det första som Camilla Strümpel, kommunikationschef Stockholms hamnar, skriver i ett 

mail till oss efter vi bett om att få underlag skickat och hänvisar till att regionen växer. I 

lägesredovisningen för hamnprojektet står det: 
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”Utifrån Stockholms hamns uppdrag att bl.a. trygga varuförsörjningen till regionen 

säkerställs framtida goda förutsättningar för sjöfarten och varuförsörjningen för att 

därigenom också främja regionens utveckling och tillväxt.” (2015.11.09) 

 

Det som de vill framhäva är ett regionstänkande där det är allas angelägenhet inom 

regionen att säkra en god varuförsörjning, det vill säga inte enbart i Stockholms och 

Nynäshamns intresse. De menar vidare att målet med projektet är att gods som ska till 

regionen ska komma via sjötransporter så nära konsumenterna som möjligt på ett så 

miljövänligt sätt som möjligt. De nämner även att en synergieffekt av byggnationen är 

att mark frigörs i centrala Stockholm för vidare stadsutveckling och byggnation av 

bostäder.  

 

Vid tiden riksdagskandidaten Lennart Rohdin (FP) skriver i en insändare till 

Nynäshamn posten (2006.05.09) att man måste se projektet ur ett större perspektiv vad 

gäller både miljöpåverkan och godsförsörjning. Han förstår att utifrån ett lokalt 

perspektiv verkar projektet onödigt och intrånget på miljön omotiverat. Men menar på 

att det är bättre för regionen om trafiken till sjöss inte behöver kryssa genom skärgården 

samtidigt som tung trafik på land slipper färdas genom innerstaden i Stockholm. Detta 

är till vinning för hela regionen som Nynäshamn ingår i menar Rohdin, en region som 

de även inte riskerar att isoleras från vid ett nollalternativ. Några som sällar sig till idén 

om ett regionstänkande är folkpartisterna (idag Liberalerna) Daniel Adborn och 

Nicholas Nikander, kommunalråd och fullmäktigeledamot i Nynäshamn. De säger i ett 

uttalande i Stockholmsbloggen (2015.01.05) att Nynäshamn är en viktig port för 

Stockholmsregionen där mycket gods och turister slussas genom. De menar på att om 

Stockholmsregionen ska bli en av de mest attraktiva storstadsregioner sett ur ett 

europeiskt perspektiv måste hela regionen ”leva” från Norrtälje i norr till Nynäshamn i 

söder vilket ställer ökade krav på infrastruktur. 

 

Argumentet om ett regionstänkande framfördes även av Bo Malmsten, före detta 

regionplandirektör i Stockholms län, som på uppdrag av Stockholms hamnar 2005 

utförde en hamnstrategiutredning. Malmsten berättar för Nynäshamns posten 

(2005.08.12) att han ställer sig bakom Stockholms hamnars planer för byggnationen av 

Norvik med uttalandet: 
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”Jag menar att Nynäshamn bör bli ostkustens Göteborg. Tre miljoner människor kan 

bli försörjda med varor som skeppas in via Nynäshamn” 

 

Han hänvisar till att han har undersökt vilka fördelar som finns med olika hamnar längs 

ostkusten och kommit fram till alternativet Norvik. Bland de alternativ som han har 

jämfört med finns Gävle, Norrköping och Oxelösund som han menar på kan fungera 

som stödjande hamnar. Anledningarna till att Norvik är det bästa alternativet är flera 

men han framhäver de geografiska förutsättningarna som råder vid udden med djup och 

isfria vintrar. Vidare talar han för Norvik då ytterligare investeringar i infrastruktur på 

land på ett bra sätt kan koppla ihop Nynäshamn med resterande delar av regionen och 

Sverige i längre utsträckning. Denna byggnation och upprustning av väg- och 

järnvägsnät för att knyta an hamnen med regionen framhåller han som en nödvändighet 

för hamnens tillkommande. I samma artikel uttalar sig även Stockholms hamnar som 

säger sig inte vara överraskade över Malmstens slutsatser och tycker det är bra att man i 

utredningen tar ett samlat grepp för att lösa regionens varuförsörjning.  

 

Efter analys av domstolsunderlaget har regionbegreppet hittats även i de dokumenten. I 

Stockholms hamnars yttrande som legat till grund för företagets yrkande i de 

domstolsprocesser som genomförts med hänvisning till aktbilaga 5 i målet 2414-12 

framför de att det är ”Bolagets uppdrag att säkerställa Stockholms/Mälarregionens 

varuförsörjning via hamnar samt bygga och utveckla hamnar för nya behov, för 

framtiden och för miljön.”. De framhäver att Norvikudden sedan länge varit av 

riksintresse på grund av sitt djuphamnsläge och strategisk plats för varuförsörjning av 

regionen och vidare in i landet. Vidare menar de att tillsammans med den befintliga 

verksamhet som finns i området, Nynas ABs raffinaderi, AGAs terminal för flytande 

naturgas, Fortums kraftvärmeverk och färjetrafiken i centrala Nynäshamn kommer 

Norvik och Nynäshamn bli en viktig del i regionen och stärka banden mellan 

Nynäshamn och Stockholm. 

 

Genom argumentationsanalysen har inga direkta motargument till just idén om en stark 

Mälardalsregion hittats. Dock har det främst i artiklar från dagspress samt uttalanden i 

andra medier kunnat utrönas argument som kan riktas mot regionstänkandet som 

anledning till byggnationen av Norvik. Huvudståndpunkten för dessa argument har 

funnits vara att andra redan befintliga hamnar skulle klara av den volym som 

Stockholms hamnar beräknar till regionen. Enligt företagets beräkningar (2015.11.09) 
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kommer hamnen att vid etapp ett kunna hantera 300 000 TEU per år. Men inledningsvis 

kommer 100 000 TEU per år vara den volym som slussas genom Norvik, 2035 beräknas 

detta ha ökat till 325 000 TEU per år vilket de anser vara rimligt då Mälarregionen är en 

stor konsumtionsregion. Beslut om etapp två tas när marknaden anses ha utvecklats så 

att behovet uppstått och innebär att för en investering om 300 mkr kommer ytterligare 

200 000 TEU kunna hanteras per år.  

 

Leif Kristensen, verksam inom transport- och speditionsbranschen med 40 års 

erfarenhet, menar i ett debattinlägg (2012.05.10) i Intelligent logistik, en bransch 

tidning för logistik, att hamnprojektet är 30 år för sent och 20 år för tidigt. Det han 

menar med 30 år för sent är att transport- och godsnäringen redan löst de logistiska 

problem med varuförsörjning till regionen under de senaste 30 åren som hamnen varit 

på tal. Han säger att det idag går cirka 26 tåg-pendlar från Göteborg och Skåne till 

inlandsdestinationer samt att mycket gods dirigerats om till Södertälje hamn. Kristensen 

menar på att Södertälje hamn skulle klara av den av Stockholms hamnar 

prognostiserade volymen för framtiden och med investeringar klara av att hantera 400 

000 TEU per år. Detta är något som styrks av Södertälje hamns VD Erik Froste. Enligt 

ett uttalande från Froste (2012.05.15) kunde Södertälje hamn redan då klara av cirka 

200 000 TEU per år och att hamnen har ”… ett oslagbart geografiskt läge och är den 

viktigaste containerhamnen i regionen (…) det kommer man vara även om Norvik 

byggs…”. Kristensen menar då att behovet av en ny hamn inte finns och Stockholm och 

Nynäshamn enbart plöjer ner miljardbelopp i form av skattepengar i något som inte 

efterfrågats. Han påvisar även att underlaget för de förväntade volymerna är gamla och 

skulle behöva uppdateras samt att det inte gjorts någon marknadsundersökning bland de 

aktörer som skulle komma att använda hamnen om det är något som efterfrågas av 

näringslivet.  

 

Även Kammarkollegiet som bland annat för allmänhetens talan i miljöprocesser har 

uttalat sig i frågan om behovet av Norvik finns i regionen. I SvD (2009.08.20) skriver 

de att de är kritiska till hela byggnationen av Norvik och menar att Södertälje skulle 

klara volymerna som beräknas men med betydligt mindre investeringar, cirka 200 mkr. 

Även Kammarkollegiet ställer sig frågande till Stockholms hamnars underlag angående 

volymerna då det är några år gammalt samt att containerhanteringen gick ner under 

2008 och 2009. 
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I en artikel i SvD från (2008.11.27) har flera olika representanter från näringslivet 

tillfrågats angående Norvik. Enligt skribenten borde näringslivet applådera en sådan här 

satsning men enligt deras undersökning enbart är politikerna i Stockholm och 

Nynäshamn som vill att hamnen byggs. Maersk och ACL som anlöper Göteborg med 

större fartyg säger inte ha något intresse av Norvik då så stora fartyg som de använder 

sig inte för plats i Östersjön. Team Lines, det dominerande företaget som anlöper 

Frihamnen idag, VD Ulf Stenberg säger Nynäshamn ligger för långt från närmarknaden 

och att Södertälje som företaget även anlöper skulle kunna ta över all deras verksamhet i 

Östersjön. Logistikchefen för ett av Sveriges största importföretag och ett börsnoterat 

världsföretag som inte vill nämnas vid namn säger att det är en politisk fråga och tycker 

en ytterligare hamn i regionen är överflödigt och att det borde satsas på de befintliga 

istället. Vidare har några mer försiktiga uttalanden kunnat utrönas som Sveriges 

redareförening som inte är motståndare till Norvik men tycker att det finns för mycket 

hamnar samt Green Cargo som gärna ser en koncentration av hamnar.  

 

Redan 2005, innan projektet Norvik blev helt bestämt, fördes argumenten fram att 

hamnen inte behövdes ur kapacitetssynpunkt. I artiklarna ”Miljöskäl talar emot en 

storhamn vid Norvik” och ”Blunda inte för Norviks nackdelar” båda publicerade i 

Nynäshamns posten under 2005 (2005.06.28; 2005.10.28) tar volymfrågan och menar 

att befintliga hamnar utmed ostkusten med enkelhet skulle klara av att svälja 

prognostiserad framtida volym och har redan fungerande infrastruktur ansluten till sig. 

Vidare visar de även med underlag från hamnarna i regionen att merparten av det Ro-

Ro-gods som färdas genom sagda hamnar har start eller mål utanför regionen vilket kan 

knytas an till Team Lines kritik mot hamnens position i förhållande till marknaden.  

 

Avslutningsvis gjorde Naturskyddsförening i Stockholms län (2005.09.15) ett uttalande 

om Norvik som ett inlägg i debatten. Även de anser att behovet av ny hamn i regionen 

kan ifrågasättas. De ställer sig frågande till varför inte befintliga hamnar skulle klara av 

att hantera framtida volymer och nämner Oxelösund som alternativ och menar på att det 

inte nödvändigtvis är längre till olika mål inom Mälarregionen därifrån som från 

Norvik. Även argumentet om Ro-Ro-gods förs fram med underlag från Regionplane- 

och trafikkontoret att merparten av detta gods har start eller mål utanför regionen. 

 

I domstolsunderlaget har regionperspektivet som tidigare nämnts inte diskuterats i 

samma utsträckning. Det som framförts i rättsprocessen handlar till största del om att 
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lokaliseringsalternativen har kritiserats, som en del av MKBn, vilket tas upp i 

miljöavsnittet i detta kapitel. Ett yttrande, mål 2414-12 aktbilaga 14, har hittats som tar 

upp Södertälje som alternativ och hänvisar till investeringar som gjorts i denna hamn. 

Den som framfört yttrandet, före detta rederibefraktare Johan Sturesson, menar på att 

genom dessa investeringar omintetgörs behovet av Norvik. 

 

4.4.1	  Teoretisk	  anknytning	  
I Blomquists och Jacobssons studie om beslutet bakom Öresundsbron framställdes 

förankringen av begreppet Öresundsregionen som en viktig faktor för att kunna 

motivera byggnationen av en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark. På ett 

liknande sätt har Norvik satts i ett regionperspektiv av politiker och Stockholms 

hamnar. Idén om en enad och kraftfull Mälarregion, som är en stor konsumtionsregion, 

har återkommande nämnts för att förankra hamnprojektet i ett större perspektiv och 

legitimera dess byggnation med regionens utveckling och tillväxt i åtanke. Att 

argumentera utifrån ett sådant perspektiv kan ses nödvändigt då ett projekt av sådan 

magnitud som en storhamn är skulle kunna förklaras illegitimt av utomstående om det 

enbart skulle vara till gagn för några individer eller enbart en ort.  

 

Norvik placeras även i ett större perspektiv sett till tidsaspekten. Argumentationen förs 

genom att behovet av en hamn med kapaciteten som Norvik kommer att klara av kanske 

finns idag men i takt med att regionen växer och befolkningen inom den ökar kommer 

behovet att uppstå i framtiden. Enligt Gunnel Forsberg är en grundläggande stomme vid 

stadsplanering idag att konstruera ett hållbart och uthålligt samhälle och komplexiteten i 

dessa beslut är att när vi planerar idag väljer vi vilken framtid vi och nästa generation 

ska leva i. Det vill säga att det vi beslutar om att bygga eller satsa på idag ska anses vara 

ett legitimerat och rationellt beslut både idag och imorgon. Vidare menar Forsberg att en 

mängd aspekter måste beaktas vid beslut om samhällsutveckling vilka ekonomiska och 

sociala tas fasta vid i denna del av analysen. Politikernas och Stockholm hamnars sätt 

att argumentera för hamnen kan anses legitimeras genom att de talar utifrån de rådande 

och institutionaliserade idéer som idag florerar i samhället. På en global nivå har dessa 

sätt att utforma samhället på anammats av både FN och EU som har utgångspunkten om 

en gemensam framtid där begreppet ”sustainable development” har ett starkt fäste och 

inbegriper de tre aspekterna ekonomiska, sociala och ekologiska faktorer vid 

samhällsutveckling. Att globala organisationer tar till sig vissa idéer påverkar i stor 

utsträckning medlemsländerna då de genom regler och direktiv tar till sig samma 
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tankesätt. Idéerna kan då sägas institutionaliseras i samhället och att när en aktör 

argumenterar för sin sak blir det en nödvändighet att tala utifrån dessa idéer.  

 

Motargumenten som förts inom detta område har inte handlat om att förneka en 

Mälarregion utan snarare om att regionen inte har behovet av en ny storhamn. Leif 

Kristensen påkar i ett debattinlägg att regionens varutillförsel under de senaste 30 åren 

redan har löst av gods- och transportnäringen genom andra vägar. Vad som 

genomgående är motståndarnas ståndpunkt är att regionens redan befintliga hamnar 

skulle klara av de volymer som Frihamnen hanterar idag och en utbyggnad av 

Södertälje hamn skulle lösa framtidens eventuella behov. Karaktären av den 

motargumentation som förts är av ifrågasättande karaktär där Stockholm hamnars 

motivering till Norvik ur regionperspektivet kritiseras. Genom argumentationsanalysen 

av det insamlade underlaget har inget utförligt svar på detta hittats vilket även nämns av 

Naturskyddsföreningen i ett uttalande där de ställer sig frågande till varför Stockholms 

hamnar inte har redovisat varför andra befintliga hamnar inte är att föredra. Erik Froste 

säger att han varit i kontakt med Stockholms hamnar som sagt att Södertälje hamn inte 

är av intresse varpå Froste menar att det handlar om en ägarfråga.  

 

Granström et.al. förklarar ”groupthink” eller grupptänkande som ett resultat av gruppens 

sammansättning. Om gruppen som är för ett projekt är homogen och delar ett och 

samma perspektiv eller ideologi finns en risk för en överskattning av egen kompetens 

och moral vilket kan leda till av Janis kallat ”close-mindedness”. Detta kännetecknas av 

en benägenhet att gruppen förbiser varningssignaler eller argument som attackerar 

gruppens planer och suveräna legitimitet. Gruppen tillämpar således olika 

rationaliseringar för att aktivt bortse från detta motstånd och effekten blir ett avgränsat 

perspektiv på problemet. Sidan av förespråkare i fallet Norvik har funnits bestå av 

politiker och företaget Stockholms hamnar som genom Stockholms stadshus AB ägs av 

Stockholm stad och vars styrelse är politiskt tillsatt. I denna sfär av förespråkare kan en 

homogen tendens klart och tydligt ses och det faktum att de bortser från kritiken om 

lösningen på problemet genom andra hamnar kan tyda på ett grupptänkande och försvar 

mot gruppens legitimitet.  

 

Vidare har Norvik kritiserats för att vara ekonomiskt ohållbart då miljardbelopp av 

skattepengar plöjs ned i ett projekt som inte efterfrågas av någon annan än politikerna i 

Stockholm och Nynäshamn. Projektet har motiverats genom både ett 
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samhällsekonomiskt och ett företagsekonomiskt perspektiv eftersom projektet kommer 

att frigöra mark för bostadsbyggande och tillväxt i Stockholm men även jobbmässigt i 

Nynäshamn. Samt att det kommer ha positiva effekter för Stockholms hamnar AB då 

Norvik kommer ha högre kapacitet och inbringa högre intäkter än dagens hamn. 

Projektet aspirerar därmed på tillväxt och utveckling. Sett till Stockholm hamnars 

arbetsbeskrivning lyder den att de ska främja sjöfart, säkra varutillförseln till regionen 

samt uppfattas som Östersjöns ledande hamn. Politikerna å sin sida ska verka för en 

positiv samhällsutveckling i form av tillväxt och utveckling inom de rådande normerna 

som finns. Förespråkarna för Norvik tolkas här ha enighet och tendens till att dela 

perceptionen om hur man ska uppnå sådana positiva effekter för regionen. Ilija Batljan 

(S) vid tiden kommunalråd i Nynäshamn uttalade sig att det råder nästan politisk 

enighet gällande byggnationen av Norvik. Denna enighet benämns av Janis som 

”uniformity” och verkar inom grupptänkandet som ett filter varpå ett selektivt urval i 

informationsflödet uppstår för att bibehålla gruppens starka enighet. Detta exemplifieras 

genom att förespråkarna inte direkt bemöter motargumenten om användandet av 

skattepengarna utan framhäver enbart de positiva effekter som kommer att uppstå av en 

ny hamn. 

 

Studien har tolkat Stockholm hamnars och politikernas sätt att agera och argumentera 

som ideologiskt drivet med deras arbetsbeskrivningar i åtanke. Brunsson menar att 

ideologier skapas för att utforma en gemensam plattform varifrån beslut tas. 

Medlemmarna i en organisation uppfattar då situationer utifrån gemensamma 

förväntningar och värderingar. Brunsson benämner objektiv ideologi där dessa 

förväntningar och värderingar tillhör organisationen och delas därmed av alla som 

underkastar sig organisationen. Slutligen menar han att ideologierna kan formas för att 

undvika beslutsrationalitet. March uppfattning kring detta fenomen är liknande då han 

säger att organisationer formar roller och beslutsregler för organisatoriskt beteende. Vad 

studien har tolkat är då att Stockholms hamnar och politikerna har underkastat sig en 

objektiv ideologi inneboende i de båda strukturerna om hur en stark Mälarregion ska 

skapas genom tillväxt och utveckling. I enlighet med vad Brunsson säger att ideologin 

gör att beslutsrationalitet undviks kan det tillsammans med grupptänkandet härledas att 

ett mer handlingsrationellt beteende applicerats på beslutsprocessen kring Norvik ur 

regionperspektivet. 
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4.5	  Norvik	  som	  en	  drivande	  faktor	  i	  samhällsutvecklingen	  
Det fjärde och sista perspektivet som identifierats som framträdande genom 

argumentationsanalysen är att argumentationen har förts ur ett samhällsutvecklande 

perspektiv. I mailet från Camilla Strümpel (2016.05.16) skriver hon att projektet ligger i 

linje med stadsutvecklingen och frigör mark för att bygga nytt. Stockholms hamnars 

lägesbeskrivning för projektet beskriver en del av syftet med hamnen till att vara: 

 

”Syftet med projektet är vidare att flytta containerterminalen från Frihamnen 

och Ro-Ro-trafik från Nynäshamns inre hamn (…) genom att 

containerterminalen flyttar från Frihamnen frigörs mark som kan användas för 

fortsatt stadsutveckling.” (2015.11.09) 

 

Vidare skriver de (2015.11.09) att det är viktigt att arbetet kommer igång så snabbt som 

möjligt för att förseningar i projektet Norvik resulterar i en olycklig utveckling som 

bromsar utvecklingen av så väl Ro-Ro-trafiken i Nynäshamn som Norra 

Djurgårdsstaden. Denna del om samhällsutveckling knyter an en del till föregående 

avsnitt om regionen. Genom att argumentera för hamnen genom att följa rådande 

trender i samhället så som bostadsbristen i Stockholm, det vill säga trenden viktigt att 

främja byggandet av nya bostäder, som idag är en allmänt känt fenomen skapas 

ytterligare incitament till att flytta på Frihamnen. Det som även framhävs här är att 

andra projekt så som Norra Djurgårdsstaden gynnas av Stockholms hamnar kan flytta 

sin verksamhet. På så sätt skapas bindningar till andra viktiga projekt i regionen och för 

samhällsutvecklingen. Strümpel (2016.05.16) säger även att hamninfrastrukturen i 

Stockholm är nästan 100 år gammal vilket gör att relativt stora investeringar behöver 

göras vilket har rest frågan om man ska satsa på att befästa Stockholms innerstad som 

en punkt för hamnverksamhet. 

 

Bo Malmsten har i sin hamnstrategiutredning (2005.08.12) framfört att hamnen verkar 

samhällsutvecklande för Nynäshamn då projektet även innefattar ett område bredvid 

själva hamnen som utgöras av en logistikpark driven av NCC som flera företag kommer 

kunna etablera sig i. Stockholms hamnar påpekar även att flera utomstående intressenter 

redan visat intresse för både hamnen och området intill. Bland annat har de som de 

skriver i lägesbeskrivningen (2015.11.09) redan skrivit kontrakt med Hutchinson Port 

Holdings, en kinesisk terminaloperatör, som ska sköta driften av hamnen när den är 

operationell. Även detta förfarande kan ses som ett sätt av Stockholms hamnar att skapa 



	   	   	   69	  

bindningar i ett projekt som ännu inte är helt bestämt. Ilija Batljan (S), vid tiden 

kommunalråd i Nynäshamn, uttryckte sig i SvD (2006.12.14) efter att Stockholms 

hamnar beslutat om att sätta igång enligt följande: 

 

”Äntligen, det är som att vinna nobelpriset.” 

 

Vidare sägs det i artikeln att hamnen väntas betyda tusentals jobbtillfällen till 

Nynäshamn samtidigt som det frigörs exploateringsmark till ett värde av 1,5 miljarder 

för Stockholm. En siffra som i Stockholm hamnars lägesredovisning reviderats till en 

(1) miljard. I samma artikel säger vid tiden fastighetsborgarrådet Ulla Hamilton att 

beslutet är epokgörande. Batljan gjorde även ett uttalande som publicerades i DN 

(2005.04.21) där han säger att de vill skapa förutsättningar för långsiktig utveckling i 

Nynäshamn och att kommunen är beredda att hålla sig framme när det gäller 

lokalisering av nya myndigheter vilket kan ses som en önskan att integreras med 

Stockholm. I samma artikel säger Ulrica Messing (S), vid tiden infrastrukturminister, att 

politikerna i Nynäshamn ska ha framtidsoptimism efter att de blivit hårt prövade då 

marinen och Ericsson dragit ned eller avvecklat verksamheten och tusentals jobb 

försvunnit. Anna Ljungdell (S) nuvarande kommunalråd i Nynäshamn uttalade sig i 

Nynäshamnsposten 2016 sade att hamnen kommer att generera fler företag, jobb och 

utveckling av infrastrukturen i Nynäshamn samt att Norvikshamnen kommer att betyda 

mycket för hela Stockholmsregionen.  

 

Motargumentationen som kunnat utrönas genom argumentationsanalysen som kopplas 

till debatten kring samhällsutvecklingen har funnits vara av ifrågasättande karaktär. 

Naturskyddsföreningen i Stockholm och Nynäshamn skriver i en insändare till 

Nynäshamns Posten (2005.10.28) att de är medvetna om den prekära 

sysselsättningssituation som Nynäshamn befinner sig i på grund av nedläggningarna av 

marinen och Ericsson men påvisar att enligt en rapport från Stockholms läns landsting 

Regionplane- och trafikkontor visar på att hamnar enbart bidrar till sysselsättning och 

tillväxt marginellt. De menar att det finns andra troligen mer kostnadseffektiva 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder än att bygga en hamn. De föreslår bland annat att satsa 

på utökad pendelkommunikation till Stockholm för att få smidig tillgång till en större 

arbetsmarknad. Något som blev en avgörande faktor i domstolsprocessen 2009 när 

Stockholms hamnar fick avslag på sin ansökan var att det inte fanns en preciserad 

samhällsekonomisk analys av hamnprojektet.  
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Naturskyddsföreningen framförde även i ett uttalande (2005.06.28) som innehöll 

synpunkter på den tänkta hamnen att de anser att det borde ske en förändring i 

hanteringen och utvecklingen av hamninfrastruktur i Sverige. De flesta allmänna 

hamnar i Sverige ägs och drivs av kommunala bolag. De menar på att det är svårt för 

dessa att överblicka och ta ansvar för alla effekter som etablering av en ny hamn 

innebär. Vad som är avgörande för i vilken mån en ny hamn bidrar till att miljöanpassa 

hela transportsystemet är att hamninfrastrukturen har en effektiv och hållbar 

sammankoppling med väg- och spårinfrastrukturen.  

 

4.5.1	  Teoretisk	  anknytning	  
I Drömmar om framtiden av Blomquist och Jacobsson menar de på att argument som 

gör anspråk på tillväxt och sysselsättning är svårt att bemöta med rationella 

motargument. Det enligt dem idag nästintill obestridligt att tillväxt leder 

tillsysselsättning varpå detta kan vara en förklaring till motargumentationen inte varit 

lika omfattande mot Stockholms hamnars framläggande av Norvik som en tillväxtfaktor 

för regionen och mer specifikt för Stockholm och Nynäshamn. Någon som motsätter sig 

dessa institutionaliserade idéer om tillväxt ses ofta som att de står i vägen för den 

samhälleliga utvecklingen och tappar därmed trovärdighet i anförandet av sin 

ståndpunkt.  

 

Enligt Gunnel Forsberg har gränser suddats ut mellan regioner föra att skapa en mer 

transparent geografi vilket har gjort att fokus inom samhällsplanering har skiftat från att 

fördela resurser rättvist mot tillväxt inom regionerna. Studien drar här en parallell till 

den institutionella teorin där DiMaggio och Powell menar organisationer inte längre 

konkurrerar om förnödenheter och konsumenter i samma utsträckning utan istället 

försöker få politiskt makt och institutionell legitimitet från omgivningen.  

 

I takt med att gränserna suddas ut menar Forsberg vidare att nätverk utvecklas inom de 

nya regionerna och har blivit en allt mer dominerande organisationsform i samhället. 

Dessa nätverk med representanter från regionen har gjort att man utgår från ett 

gemenskapstänkande där det regionala samarbetet urskiljer gemensamma problem med 

gemensamma lösningar på dessa problem. I fallet Norvik är det inte svårt att påvisa 

uppkomsten av en region om hänsyn tas till hur länge Norvikudden varit av intresse för 

byggnation av en hamn. När intresset först väcktes på 1800-talet ansågs Nynäshamn 
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ligga långt bort från Stockholm men har med tiden kommit att nästintill anses vara en 

förort till huvudstaden i takt med att bättre och bättre kommunikationer uppförts. 

Stockholms hamnars sätt att argumentera för Norvik med samhällsutveckling som 

ståndpunkt kan kopplas till att nätverket av politiker och företaget i regionen har kunnat 

urskilja gemensamma problem som bostadsbrist i Stockholm och behovet av 

arbetstillfällen i Nynäshamn samt lösningen Norvik hamn. Hamnen skapar byggbar yta i 

Stockholm och samtidigt jobbtillfällen i Nynäshamn. Forsberg menar vidare att det 

finns en obalans mellan tätort och glesbygd som i takt med urbanisering skapar 

bostadsproblem i storstäderna och urholkning av arbetskraft i mindre orter varpå 

argumentationen ur ett tillväxtperspektiv för regionen ytterligare kan motiveras. 

Hamnens dominoeffekter på infrastrukturen som måste förstärkas i form av upprustning 

eller nybyggnation av vägar och järnväg knyter ännu starkare band i regionen. 

Resonemanget kring nätverket kan styrkas av Ilija Batljans uttalande att det bland 

politikerna i Nynäshamn och Stockholm råder nästintill enighet.  

 

Simon menar på att människor har som avsikt att bete sig rationellt i den verkliga 

världen för att de facto handla i begränsad rationalitet, vilket är något som även March 

håller med om. Simon förespråkade att beslut aldrig kan vara optimala då det förutsätter 

fullständig kunskap vilket med mänsklig tankeförmåga inte är möjligt och diskuterade 

begreppet rationalitet utifrån olika adverb likt följande istället: 

 

”A decision is ”organizationally” rational if it is oriented to the organization’s 

goals; it is ”personally” rational if it is oriented to the individual’s goals.” 

 

Som ett resultat av detta skapar människor och organisationer förenklade modeller av 

den verkliga världen för att deras beteende skall uppfattas rationellt. Om man ser 

nätverket av förespråkare, politiker och Stockholms hamnar, som vad Simon benämner 

som organisationen kan kopplingar dras till att de skapar en modell av verkligheten 

inom vilken deras ståndpunkt att bygga Norvik ur ett samhällsutvecklande perspektiv är 

ett rationellt beslut. Nätverket eller organisationens mål uttrycks av deras 

arbetsbeskrivning som är politiskt satt och ska verka för tillväxt och utveckling inom 

den gemensamma regionen varpå hamnen kan försvaras som ett organisatoriskt 

rationellt beslut. Ur detta perspektivet blir även motpartens argument att 

hamninfrastrukturen borde skötas statligt logiskt. Kritiken blir således att eftersom 

nätverket inom regionen handlar rationellt utefter sin skapade modell ligger det i linje 
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med deras mål för tillväxt och utveckling för regionen. Men då hamnar är en nationell 

angelägenhet och påverkar även infrastrukturen på land borde det vara en statlig uppgift 

att organisera denna infrastruktur efter nationella mål för att minska intrång i miljö samt 

att uppnå en koncentration av hamnarna som även nämnts vara önskvärt av näringslivet. 

 

Vad organisationsforskarna är överens om är att en begränsande faktor i beslutsfattande 

är den mänskliga kognitiva förmågan då beslut alltid föregås av mänskligt handlande. 

Vad som kan vara en viktig faktor är vad Simon benämner som ”personal rationality” 

och hänvisar till att en persons ståndpunkt och deltagande i beslut kan anses vara 

rationella kopplade till individens personliga mål. Att anta att deltagandet i en process 

kopplad till samhällsutveckling och av den magnitud som Norvik innehar skulle ligga i 

linje med många politikers mål torde vara tämligen elementärt. Detta sätt att agera 

ligger då i linje med vad Simon säger är begränsad rationalitet och kan även kopplas till 

grupptänkande. Granström sammanfattar grupptänkande som att en organisation eller 

nätverk bibehåller enighet genom att bilda en egen verklighetsuppfattning utan att 

beakta andra handlingsalternativ. Handling motiveras genom att förbise kritik och 

enbart fokusera på de potentiella positiva utfall som kan uppstå. 

 

Grupptänkandet uppstår då nätverket trycks mot en enighet som en tendens av att dela 

perceptioner, i detta fall de om samhällsutveckling och tillväxt. Enigheten benämns av 

Janis et.al. som ”uniformity”. Gruppens enighet skyddas av fokusen på de positiva 

utfallen och besluten legitimeras inom gruppen genom att handlingsmönstret är 

ideologiskt förankrat, ideologin om utveckling genom tillväxt. Dessa ideologier kan 

även ses som institutionella regler enligt den institutionella teorin eller som Meyers och 

Rowans kallar dem, ”myter”. De menar på att myterna inkorporeras i organisationerna 

för att inbringa legitimitet i sina handlingar och skapa stabilitet och förhöjd överlevnad. 

Organisationens handlande skyddas av att handlingsmönstret är institutionaliserat och 

dess medlemmar som underkastat sig organisationen agerar utefter dem varpå en form 

av byråkratisk struktur uppstår. Att skydda gruppens handlingar och ståndpunkt som är 

signifikant från de perspektiv som ovan nämnts är en benägenhet som ökar om det finns 

prestigevinster för de som är medlemmar i gruppen och bidrar till gruppens gemenskap 

enligt Granström. Prestigevinsterna i fallet Norvik nämndes i föregående stycke och blir 

betydande när medlemmarna av gruppen innehar en hög status eller projektet innebär att 

den egna skickligheten höjs vilket anses stämma med fallstudien. Detta gör det 
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förståeligt att nätverket har en framförd plan och argumenterar för hur målet tillväxt och 

utveckling ska nås med hjälp av Norvik.  

 

Avslutningsvis kan sägas att båda parternas sätt att föra sin argumentation ligger i linje 

med huvudlinjer som Jacobsson presenterar i Kraftsamlingen. Politikerna och 

Stockholms hamnar har betonat de bindningar som skapats genom att knyta an till andra 

projekt inom samhällsutvecklingen i regionen, till exempel byggnationen i Norra 

Djurgårdsstaden, men även genom att binda till sig intressenter i form av Hutchinson 

Port Holdings och NCC. Genom att argumentera utifrån ståndpunkten 

samhällsutveckling genom tillväxt betonar de att projektet lever upp till de normer som 

finns i samhället om att tillväxten är essentiell för att regionen ska växa och vara 

konkurrenskraftig. Motståndarna har bortsett från att bindningarna och att avvecklingen 

av Frihamnen implicit betyder att en ny hamn måste byggas när alternativ som 

Södertälje finns. De har även satt inte bara projektet Norvik i ett större sammanhang 

utan hela hamninfrastrukturen för att påvisa att hamnfrågor är nationella angelägenheter 

både i termer av varuförsörjning till regioner med även för det intrång i miljön som 

stora byggnadsprojekt betyder. Detta ligger i linje med de normer som råder i samhället 

om att miljöpåverkan måste minimeras i den mån det är möjligt och att en hamn som 

nödvändigtvis inte behövs inte lever upp till dessa. 
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5.	  Slutdiskussion	  
Uppsatsens femte och sista kapitel ämnar presentera resultatet som härletts från 

analysen. Vidare ska forskningsfrågan här besvaras. 

5.1	  Slutdiskussion	  
Forskningsfråga: På vilket sätt kan aktörernas handlande i beslutsprocessen anses vara 

rationellt? 

Studien har funnit att aktörerna agerar rationellt utifrån sina organisatoriska ideologier 

som formar och styr deras beslutsfattande. Processen drivs inkrementellt framåt av 

aktörerna för att nå en punkt där resultatet anses vara legitimt. I diskussionen nedan 

utvecklas detta svar på frågan i en längre diskussion. 

 

Studien har sammanställts i ett stadie där processen om projektet Norvik redan är 

avgjort till fördel för förespråkarna. Ett presumtivt antagande är då att det skulle finnas 

intresse att svara på frågan om beslutet var rätt eller ej. Det ligger dock inte i studiens 

syfte att så göra, utan snarare hur beslutsprocessen förts fram genom tidsrummet och 

hur den har formats av de båda meningsskiljaktiga sidorna ur ett rationalitetsperspektiv. 

 

Studien utformades genom att en argumentationsanalys genomfördes på det framtagna 

empiriska materialet för att skapa en greppbar bild över hur argumentationen kring 

Norvik förts. Resultatet från argumentationsanalysen analyserades sedan ytterligare en 

gång genom att betraktas ur olika rationalitetsperspektiv och teorier kring 

organisatoriskt beslutsfattande samt samhällsplanering.  

 

Av argumentationsanalysen kunde fyra områden som argumentationen förts från att 

urskönjas. Dessa fyra områden var miljö, logistiktrender, regionperspektiv samt 

samhällsutveckling. Det som kan sägas är att det största området av dessa fyra var 

miljöperspektivet då processen drivits i mark- och miljödomstolen upp till högsta 

instans där mycket även handlat om projektets villkor för dess utformning. Projektet kan 

ses ha sitt ursprung i en fråga om stadsutveckling. Intresset för området har länge 

funnits men projektet i den utformning som studerats fastslogs 2006 då 

kommunfullmäktige i Stockholm gav uppdrag till Stockholms hamnar att förbereda och 

planera byggnationen av Norvik. Stockholm lider av bostadsbrist och att en hamn 
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upptar stor yta i en stad där näringslivet främst verkar inom tjänstesektorn kan anses 

vara omodernt och ett slöseri med resurser. Att forma samhällen handlar om att för 

framtiden planera för hållbar utveckling i en balansgång mellan stabilitet och förändring 

där hänsyn ska tas till miljö, sociala förhållanden och ekonomi. Hur detta uppnås råder 

det i samhället differentierade meningar om varpå argumentationer om vad som är 

”bäst” uppstår. Vad studien kommit fram till är att vare sig du är för eller emot ett 

projekt handlar du intentionellt. När aktörer för fram sin åsikt är det för att de vill 

åstadkomma någonting.  

 

Dessa intentioner kan vara uttryck för en åsikt skapad av en organisation genom ett 

grupptänkande där en projektgrupp tagit fram ett förslag eller åtgärd. Det ska tilläggas 

att fallet inte behöver vara så utan kan vara ett mer rationellt framställt förfarande. I 

fallet Norvik har dock sådana tendenser kunnat utrönas vilket kan utläsas i analysen. Ett 

sådant grupptänkande är ett effektivt sätt att filtrera bort information som skulle posera 

som ett hot mot gruppens enighet och existens men det betyder implicit att ett mer 

handlingsrationellt beteende uppstår då informationen som når gruppen är selektivt 

utvald.  

 

Vad som sätter gränserna för vad det ovan nämnda grupptänkandet utgår från har 

studien tillskrivit objektiva ideologier som finns i organisationernas strukturer. Dessa 

ideologier är en samling idéer och fungerar som ramverk för hur individerna i 

organisationen eller nätverken ska agera. De formar vad som diskuteras och vilka beslut 

som tas och anvisar där med, enligt organisationen, korrekta handlingsmönster. 

Ideologierna står att finna hos båda sidor av argumentationen vare sig det är hos 

Stockholms hamnar eller Naturskyddsföreningen och en hint om ideologierna kan 

utläsas i till exempel arbetsbeskrivningen tillhörande en organisation. Ideologierna utgör 

enligt Brunsson en genväg till beslutsfattande då alla som underkastat sig 

organisationen kan följa handlingsmönstret lagt av ideologierna och driver handlandet 

bort från ett beslutsrationellt förfarande.  

 

För att söka svar på var grunden för ideologierna formats har en koppling till den 

institutionella teorin gjorts. Enligt den påverkas organisationer av externa krafter som de 

mer eller mindre måste följa för att uppnå legitimitet i deras handlande. Dessa externa 

krafter utgörs av olika idéer som florerar i samhället och blivit institutionaliserade 

begrepp till exempel tillväxt eller hållbar utveckling. Den inneboende signifikansen av 
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idéerna och begreppen är bundna i tiden. Det vill säga om beslutet skulle ha tagits på 

1800-talet när intresset för området väcktes skulle inte samma vikt lagts vid miljöfrågor 

men idag är det vad processen i stort kretsar kring.  

 

Utifrån detta mönster som studien utrönt, att ett intetionellt handlande grundar sig i 

institutionella begrepp och idéer, dras en slutsats med kopplingar till Brunssons mening 

att processer med oenigheter i sakfrågan rör sig inkrementellt framåt. De föreslagna 

handlingarna från båda sidor av sakfrågan att bygga Norvik härleds från varierande 

utgångspunkter, utgångspunkter och handlingar som sprungit ur handlingsrationella 

förfarande. Genom dessa anföranden sprungna ur handlingsrationalitet skjuts projektet 

inkrementellt mot ett mer rationellt resultat och kan motiveras med citatet ”It is 

rationality, not irrationality, that is tied to incrementalism.” av Brunsson. Denna 

inkrementella process fortgår tills att punkt nås där resultatet är tillfredsställande, av 

Simon kallat ”satisficing”. Resultatet anses vara ”bra nog” då perfektion inte går att 

uppnå i en komplex värld där beslut tas av människor med begränsat intellekt. Beslutet 

och resultatet legitimeras till slut genom den juridiska processen då tillåtlighet medges 

eller ej av domstol. 

5.2	  Förslag	  till	  fortsatta	  studier	  
Beslutsprocesser kring stora samhällsprojekt likt utvecklingen av infrastruktur är 

komplexa och långdragna historier. Under arbetets gång har en förståelse för denna 

komplexitet uppstått som inte fanns hos oss innan. Tankar kring denna studie har då 

förts att den kan ses som en förstudie till en fullständig studie om beslutet att bygga 

Norvik hamn. Denna studie analyserar en del av det underlag som finns kring ämnet ur 

ett rationalitetsperspektiv vilket ger en intressant syn på det studerade objektet dock ej 

fullständigt. Författarna tycker dock att uppsatsens omfång motiverat med hänsyn till 

studiens begränsning i tid. Förslaget är att vidare forskning skulle kunna göra en 

djupdykning i denna beslutprocess och studera utifrån fler infallsvinklar än just 

rationalitetsbegreppet. Metoden kan då kompletteras med till exempel intervjuer från 

inblandade parter samt ett mer komplett underlag i form av text vilket vi upptäckt att det 

finns gott om efter en tio år lång juridiskprocess och remissgång. Vi tycker även att det 

skulle vara intressant med en ny studie efter att hamnen blivit byggd då även ett resultat 

med effekterna av byggnationen skulle kunna presenteras. 
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5.3	  Slutord	  
Vi väljer att avsluta denna uppsats med ett känt citat av den tyska filosofen Gadamer 

som påvisar signifikansen av att vara medveten om språkets kraft och innebörd samt att 

agera utifrån de rådande institutionaliserade idéer som finns i samhället för att 

argumentera för sin sak. 

 

”Wer Sprache hat, hat die Welt” 

(Den som styr språket styr världen) (1990) 
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9.	  Bilagor	  

9.1	  Hellspongs	  analytiska	  modell	  
Ståndpunkt: 

- Vad är kärnan i textens ståndpunkt? Går den att uttrycka som ett påstående, en 
tes? Står tesen att läsa i texten? Var? Eller är den snarare underförstådd? Hur vill 
du i så fall uttrycka den? 

- Har texten inte bara en tes utan flera? Hur förhåller de sig till varandra i så fall? 
Framstår en av dem som huvudtesen? Eller är argumentationen så splittrad att 
den kräver olika analyser för varje tes? 

- För att förstå en tes rätt måste man uppfatta dess räckvidd. Har den några 
inskränkningar? Gäller den kanske bara med en viss sannolikhet eller under 
vissa villkor? En sådan tes är förstås svagare än en utan förbehåll och därför 
också lättare att styrka. 

- Vad går tesen ut på? Är den konstaterande, värderande eller föreskrivande? Är 
tesen konstaterande räcker fakta som argument, men är den värderande eller 
föreskrivande krävs också värdeomdömen eller handlingsnormer. 

- En argumentation kan vi förstå som ett diskussionsinlägg. ’då blir det naturligt 
att fråga: Avtecknar sig ståndpunkten mot en motsatt mening? Rör det sig om ett 
förnekande av tesen, en antites? Kan man ana fler antiteser? Är kanske olika 
antiteser aktuella i olika delar av texten? 

 
Skäl:  

- Försvarar eller förnekar texten en viss tes (det gör de flesta debattinlägg), eller 
tar den upp den till en öppen prövning (det kan en utredning göra eller ett 
debattreferat)? I det förra fallet resonerar texten pro aut contra (för eller emot), i 
det senare fallet pro et contra (både för och emot). 

- Skäl kan också delas in i formella grunder. Resonerar man kring en planerad 
handling, så kan man peka på nyttiga eller skadliga följder av den 
(konsekvensskäl).  Man kan också hänvisa till vad man kan, får eller bör göra 
(möjlighetsskäl, rättighetsskäl, skyldighetsskäl). Eller också motiverar man ett 
visst handlingssätt utifrån en viss princip (principskäl). Finner du några sådana 
formella typer i texten? 

- Vidare kan vi se på skälen retoriskt. Då kan vi skilja mellan sakskäl, 
auktoritetsskäl och känsloskäl. Sakskäl handlar direkt om det problem som 
diskussionen gäller. Auktoritetsskäl kan hänvisa till en betrodd person, eller en 
prestigefylld institution, den allmänna meningen, vana och sed. Men de kan 
också bestå i angrepp på en meningsmotståndare för att undergräva hans 
anseende. Känsloskäl, till sist, vädjar till känslor som ska bana väg för 
ståndpunkten. Vilka av de här typerna utnyttjar texten?  

- Vilka skäl tycks texten själv fästa störst vikt vid, genom att den särskilt betonar 
dem? Vad kan orsaken vara till det? 

 
  



	   	   	   82	  

Utgångspunkter: 
- För att förstå premisserna bättre kan du sätta in dem i ett större sammanhang. 

Vilken grundhållning, vilken verklighetsförståelse, vilka värderingar och 
erfarenheter tycks de spegla? Har texten exempelvis ett visst ideologiskt eller 
teoretiskt perspektiv? Anger texten själv sin synvinkel?  

- Vilka är de sociala förutsättningarna för att det ska bli godtagbart att någon 
hävdar de aktuella skälen (utan att framstå som exempelvis oförskämd, storordig 
eller hycklande)? Vilken position har sändaren och vilken är hennes relation till 
mottagarna? Legitimerar de hennes sätt att argumentera på? Ger de henne 
kanske rätt att hänvisa till mottagarnas förpliktelser mot en gemensam sak? 

 
Värdering: 

- Utmärkande för ett got skäl är att det har ett förnuftigt samband med den 
ståndpunkt som diskussionen gäller. Finns det sambandet, så är skälet relevant. 
Anser du att de skäl som texten tar upp verkligen är relevanta? Har 
auktoritetsskäl eller känsloskäl med sakfrågan att göra? 

- Är skälen också hållbara? Är de sakligt riktiga eller åtminstone troliga? 
Uttrycker de rimliga värderingar och handlingsnormer? Vems synvinkel 
anlägger du när du bedömer hållbarheten: din egen, sändarens eller de tilltänkta 
mottagarnas? 

 

9.2	  Argumentationsanalysens	  empiriska	  resultat	  
 

9.2.1	  Förargumentation	  
 
Ståndpunkt Skäl Utgångspunkt Värdering 
Artikel 2005.04.21 

Konstaterar: 

- Två girar för fartygen 

till Nynäshamn.  

 

Regeringens mål är att 

befria sto hamn från 

godshantering. 

- Med skälen vill man 

säga att norvik är något 

bra. Man lovar rusta 

upp väg 73 samt 

upprustning av perrong 

& elförsörjning av 

pendeltåg. 

 

Sakskäl: Det behövs 

två girar så är fartygen 

vid kaj i Nynäshamn, 

till skillnad från den 

långa tidsödande 

passagen genom 

skärgården 

Konsekvensskäl:  

Det är en realistisk 

tanke och önskvärt att 

godstrafiken flyttar från 

Stockholm. Då slipper 

fartygen gå genom en 

trång skärgård vilket 

sparar tid och pengar 

och vi slipper även 

Infrastrukturminister 

Messing: Norvik har 

betydelse för hela 

Stockholmsregionen. 

Ger mer jobb tillNynäs 

Kommunalrådet Ilja 

Batljan: politisk 

enighet om 

infrastruktursatsning 

Relevant: förnuftigt 

samband mellan skäl 

och ståndpunkt 

- troliga/hållbara skäl 
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oljetransporter.  

- Handlar i första hand 

inte om att utlokalisera 

statliga verk för att 

skapa nya jobb 
Artikel 2005.08.12 

Föreskrivande 

ståndpunkt: 

”…bör trafikera en ny 

storhamn i Norvik 

utanför Nynäshamn”.  

Inskränkningar mot 

tesen: upprustning av 

jvg. Intressenter som är 

villiga att investera.  

Värderande: Bra 

förhållanden pga 

möjlighetsskälen 

Möjlighetsskäl: Gott 

om mark, går att 

trafikera under vinter, 

motorväg på väg att 

byggas, planerade 

Södertörnsleden 

hjälper. 

Bo Malmsten, tidigare 

regionplanedirektör i 

Stockholms län. 

utredare av Norvik som 

förespråkar att all stor 

containertrafik för 

regionen ska gå till 

Nynäshamn. Utredning 

på uppdrag av Sthlm 

Stad. Norvik bästa 

alternativet bland alla 

andra ostkusthamnar.  

Lösa regionens 

varuförsörjning 

Relevanta skäl. 

Ej hållbar då han inte 

nämner något om 

Södertälje – ej 

rationell. 

Artikel 2006.09.05 

Konstaterar: 

Han menar att 

förändringar alltid 

innebär för och 

nackdelar, även ur 

miljösynpunkt. 

Konstaterar att det 

blir kortsiktiga 

miljökonsekvenser 

oavsett var man flyttar 

hamnen eller 

nollalternativ, eftersom 

tungtrafiken består. 

Därför vill han att 

järnväg, väg 73 och 

Norvik ska byggas. 

Auktoritetsskäl: 

Han är själv boende i 

Norrtälje, strax utanför 

Kapellskär som har 

trafik via Furusund. 

Har/är själv varit 

medlem i 

naturskyddsföreningen. 

Sakskäl: Han menar att 

förändringar alltid 

innebär för och 

nackdelar, även ur 

miljösynpunkt.  

Konsekvensskäl: det 

vore dumt att spränga 

upp Horstensleden för 

att ännu större fartyg 

ska kunna komma in i 

Sthlms hamn. 

Lennart Rohdin, FP: 

Riksdagskandidat för 

FP och även boende vid 

Furusund som relaterar 

till Norvik. 

Accepterar att Sthlm är 

huvudstadsregion och 

att Nynäs ingår i den. 

Vill avleda tungtrafiken 

från Stockholm. Utgår 

från ett samlat 

miljöperspektiv, 

långsiktigt ej 

kortisktigt. Vill inte 

heller isolera 

Nynäshamn från 

Sthlmsregionen. 

 

Relevant o hållbar i 

bemärkelsen att 

sakskälen kvarstår= 

tungtrafik kvarstår. 

Auktoritetsskälen och 

konsekvensskälen ej 

riktigt relevanta eller 

hållbara, eftersom han 

ej kan tala för 

nynäsboenden eller 

naturskyddsföreringen. 

Horstensleden är ”på 

gång”, ingen beslutat 

således ej hållbar. 

Artikel 2006.12.14 

Neutral ståndpunkt: 

 

Konsekvensskäl: nya 

arbeten, frigör mark i 

sthlm. 

Sakskäl: upprustning 

Bygga ”storhamn”. 

Politiker Ulla Hamilton 

och kommunalråd 

Batljan positiva 

Texten är mer 

beskrivande… 
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av jvg 

Artikel 2007.05.11 

Konstaterar: att korta 

inseglingen till Norvik 

inte skadar 

miljön/erosionen 

”nämnvärt”. 

Konstaterar att 

rederierna gjort sitt i 

frågan om erosionen.  

 

Konsekvensskäl: Pga 

av stora tidsförluster att 

anlöpa hamnar som 

ligger långt in i 

känsliga 

skärgårdsområden blir 

det ointressant. Skadar 

ej nämnvärt med 

insegling till Norvik. 

”Farleden från Landsort 

till Södertälje skulle 

däremot få ta emot 

mycket stryk om den 

trafikerades av större 

fartyg max djupgående 

nio meter. I den farled 

ligger många vackra 

skärgårdsöar… som 

skulle försvinna mer. 

Sakskäl: Dagens 

sjöfart via 

Furusundsleden bidrar 

till erosionen och öars 

omfång minskar. 

Rasslar av svall och sug 

i stränderna. Den korta 

inseglingen, i kombo 

med ett djupgående av 

ca 15m skapar inga 

större vattenrörelser 

som gröper ur stränder. 

Känsloskäl:  

Att förespråka stor 

sjöfart till Södertälje… 

är i detta perspektiv 

med stranderosionen 

detsamma som att 

uppmana till miljöbrott. 

Anders Öhman, 

förespråkar för Norvik 

ur miljöperspektiv, 

främst ur 

erosionsperspektiv. 

Samband finns mellan 

skäl och ståndpunkt, 

således relevant. 

Skälen är hållbara 

eftersom de uttrycker 

rimliga antaganden. 

Artikel 2009.12.11 

Neutral ståndpunkt 

 

Konsekvensskäl: 

intrång i miljö, negativ 

för boende 

 Texten är mer 

beskrivande… 
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Sakskäl: Saknas 

samhällsekonomisk 

analys 

Artikel 2015.01.05: 

- Konstaterar genom: 

- Förutsätter att 

hamnen byggs. 

- 1,6 miljoner turister i 

området till/från 

Gotland 

- Gods och 

passagerartrafik 

till/från Polen/Lettland 

- 27st kryssningsfartyg 

ankrade här 

- Därför förbättra 

infrastrukturen: 

- bygga ut järnvägen 

med dubbelspår till 

Nynäshamn 

- Trafiksäkra 225-

vägen  

 

- Ökad färjetrafik och 

flytt av hamnen 

(sakskäl) utöver redan 

befintlig trafik 

-Norvik blir skäl för att 

förstärka järnväg och 

väg 225. 

 

Folkpartiet 

Nynäshamn: som 

tycker att Nynäshamn 

är en viktig del för att 

understödja 

Stockholmsregionen. 

- Menar att man vill 

göra turistnäringen 

bättre i området. 

- samband verkar 

förnuftigt och relevant.  

- troliga skäl 

Lägesredovisning 

2015.11.09 

Konstaterar: 

-Juni 2006 

kommunfullmäktige 

uppdrag till Sto 

Stadshus & hamn 

förbereda & planera 

utbyggnad av Norvik.  

-Mars 2007 

kommunfullmäktige 

fattade beslut 

genomförande. 

-juni 2009 

kommunfullmäktige 

nynäs antog detaljplan 

-Ägardirektiv fortsätta 

med arbetet 

-Trygga 

Konsekvensskäl: 

främja regionens 

utveckling o tillväxt 

Möjlighetsskäl: 

möjliggör ökade 

godsvolymer  

-frigörs mark för 

stadsutv 

-konsekvensskäl: ev 

försening bromsar 

utveckling av rorotrafik 

och norra 

djurgårdstaden 

- har dessutom redan 

kostat mer än beräknat 

pga miljöaspekter och 

förändringar med 

hamnutformningen o 

funktioner. 

Stockholms Hamnar 

AB, den sökande: 

hamns mål o vision 

med Norvik: minska 

miljöpåverkan av 

transporter med gods 

till från 

Sto/mälarregion. Så 

stor del som möjl 

sjövägen o så nära 

konsument i regionen. 

-Projektet regleras i 

särskilt projektdirektiv. 

-Systemhandlingar: 

övergripande beslut hur 

hamnen ska utformas. 

Systemlösningar 

samordnade med 

varandra. 

Relevanta och hållbara 

skäl 
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varuförsörjning till 

regionen, 

 

-Projektorganisation: 

Beredningsgrupp som 

tillsatts av VD: löpande 

informera VD och 

understödja med 

villkor. 

Tillämpar samma 

projektmodell som för 

Värtan, Kapellskär. 

-Utgångspunkt för 

arbete utgår från 

bestämmelser och 

villkor 

 Mail Sthlms hamn 

2016.05.16 

väldigt enkelt varför 

man vill bygga hamnen 

Konstaterar:  

- vd köpte mark 

-Ägardirektiv 

- stockholmsregion o 

fartygen växer 

-100 år gammal 

hamninfrastruktur 

 

strategiskt perfekt läge 

-trygga varuförsörjning 

i regionen 

-Logistiktrender, 

urbanisering, 

stadsutveckling, lämna 

mark 

-Investeringar 

 

Camilla Strumpel, 

Kommunikationschef 

Stockholms Hamnar 

AB sökande 

Relevanta och rimligt 

hållbara 

Aktbilaga 5  

Avser att bygga 

hamnen då det är en 

fråga om yrkande. 

Konstaterar med 

villkorsbeskrivning 

Skyldighetsskäl/ 

Auktoritetsskäl: 

konsultunderlag. 

 Sthlms hamn via 

advokatbyrå: 

säkerställa 

Sthlm/Mälarregionens 

varuförsörjning. 

Föredöme ur 

miljöaspekt 

Relevanta och rimligt 

hållbara 

. 

Aktbilaga 19  

Neutral ståndpunkt 

inget att påpeka ang 

hamnens tillstånd 

Skyldighets/ Sakskäl / 

Auktoritetsskäl: 

Tidiga och täta samråd 

myndigheter. 

Rapportering rutiner etc 

Sjöfartsverket, bevaka 

transportleder, hamn, 

anslutn till landbaserad 

infrastruktur. Ansvar 

för svenskt farvatten. 

 Relevant och hållbar. 

Svar till mark och 

miljödomstol. 

Aktbilaga 38  

Neutral ståndpunkt 

Inget att påpeka ang 

hamnens tillstånd 

Skyldighets/ Sakskäl/ 

Auktoritetsskäl: 

skyddsåtgärder i 

samband med 

muddring 

SMHI, avdelningschef 

för samhälle och 

säkerhet 

Relevant och hållbar. 

Svar till mark och 

miljödomstol. 



	   	   	   87	  

Åtgärder för dumpning 

Aktbilaga 49  

Motsätter ny 

sakkunnigförordnande 

av Länsstyrelsen VG 

Konstaterar: tidigare 

mål använda 

Fiskeriverket som 

sakutlåt. 

Auktoritetsskäl: enligt 

förordning, utredning 

gäller enbart allmänna 

fiskeintresset, ej en 

verksamhets 

Formell: göra egna 

utredningar på 

skadorna på fisk etc. 

Sthlms hamn via adv. 

Anståndsbegäran för 

egna utredningar 

Relevanta och hållbara. 

Länsstyrelse kanske får 

användas som 

sakkunnigförordnade 

iaf 

 
 

9.2.2	  Motargumentation	  
 
Ståndpunkt Skäl Utgångspunkt Värdering 
Artikel 2005.06.28 

Konstaterande, 

värderande och 

föreskrivande, de 

säger att behovet inta 

finns varken 

godsmässigt eller att 

det ger nämnvärt mer 

jobb, de värderar miljö 

som ett högre värde, de 

motsätter sig 

byggandet av Norvik 

 

Konsekvensskäl, 

miljön kommer att 

påverkas till det sämre 

både genom 

byggnation och kraftigt 

ökad trafik 

Sakskäl, hamnen 

skulle inte minska 

trafiken med båt in till 

Stockholm nämnvärt då 

80% utgörs av 

färjetrafik 

Konsekvensskäl, 

hamnen för med sig 

andra stora 

investeringar i 

infrastruktur till och 

från Norvik 

Sakskäl, hamnen 

behövs ej ur 

kapacitetssynpunkt, 

den ger inte nämnvärt 

ökad sysselsättning 

En ideologisk 

utgångspunkt då 

skribenterna är från 

miljöskyddsföreningar. 

Alla är högre inom 

dessa organisationer 

och står för ungefär 

samma värderingar. 

 

Finns samband med 

ståndpunkten i skälen 

och känns relevanta. 

Grundar sig delvis på 

undersökningar vilket 

kan stärka hållbarheten 

i argumenten. 

 

Artikel 2005.10.28 

Konstaterande och 

föreskrivande, menar 

på att behovet inte 

Konsekvensskäl, 

miljön kommer att 

påverkas negativ med 

kraftigt ökad 

Ideologisk 

utgångspunkt då 

skribenterna 

representerar 

Finns samband mellan 

ståndpunkt och de skäl 

som presenteras. 

Artikeln är dock mer 
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finns (andra hamnar) 

samt att miljöpåverkan 

skulle bli negativ med 

ökad lastbilstrafik. 

Säger bygg ej hamnen. 

lastbilstrafik 

Konsekvensskäl, 

dominoeffekter då flera 

andra investeringar i 

infrastruktur måste 

göras så som en 

eventuell anslutning till 

E4 syd då 50% av 

godset som anländer 

till Stockholm idag ska 

ut från regionen 

miljöföreningar i 

Stockholm och 

Nynäshamn vilket 

legitimera ståndpunkt 

och skäl. 

 

frågande i sin karaktär 

och underbygger ej 

skälen i vidare 

utsträckning varpå de 

kan uppfattas som 

mindre hållbara. 

 

Artikel 2008.11.27 

Konstaterande, 

värderande, och 

föreskrivande, 

sammanställer flera 

uttalanden som 

motsätter sig 

byggnationen av 

Norvik, dessa 

uttalanden faller under 

alla tre kategorier. 

 

Sakskäl, Enligt 

rederier, stora 

importörer, fraktbolag 

och andra som ka 

tänkas utnyttja hamnen 

behövs den ej 

Auktoritetsskäl, 

Maersk och ACL har 

direktanlöp på Gbg. 

Försäljningschefen på 

ACL säger att Gbg är 

deras hamn, inte 

intresserade av Norvik 

Konsekvensskäl, 

Sämre miljömässigt än 

Södertälje enligt Team 

Lines VD 

Sakskäl, Finns många 

hamnar, behövs snarare 

en koncentration av 

dem 

Sakskäl, De stora 

fartygen kommer 

fortfarande vända i 

Hamburg d.v.s. fortsatt 

feedertrafik i Östersjön 

SvD erkänd tidning, 

relevant undersökning 

då näringslivet (delvis 

avsändare) som skulle 

utnyttja hamnen själva 

säger att den är onödig 

eller ointressant för 

dem 

Känns som ett bra 

inlägg i debatten för 

motståndarna då en stor 

del av näringslivet 

verkar stå på deras 

sida. 

 

Artikel 2009.08.20 
Konstaterande; inte 

det alternativ som 

innebär minst intrång 

på miljö, Södertälje 

Möjlighetsskäl, 

Södertälje säger sig 

klara av volymen 

Stockholms hamnar 

förutspår för framtiden, 

Kammarkollegiet 

jobbar på uppdrag av 

staten och har ett 30-tal 

uppdrag bland annat att 

föra allmänhetens talan 

Motargumenten tolkas 

vara valida och ställer 

relevanta frågor med 

hänsyn till projektet 

och ståndpunkten. 
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skulle klara av 

prognostiserat 

godsflöde. 

Föreskrivande; 

Kammarkollegiet som 

motsätter sig 

byggnation av Norvik, 

bygg ej 

billigare att bygga ut 

denna 

Konsekvensskäl, 

Mindre miljöpåverkan 

än att bygga en ny 

hamn 

Är Stockholms 

hamnars beräkning 

realistisk? 2008 

minskade 

containerhanteringen i 

Frihamnen med 15%.  

i miljöprocesser. Tung 

spelare med 

trovärdighet då de 

agerar utifrån 

allmänhetens bästa 

 

 

Artikel 2012.05.10 

föreskrivande – bygg 

ej hamnen. 30 år för 

sent eller 20 år för 

tidigt för att bygga. 

Sakskäl, 

Transportnäringen har 

skapat andra 

godstransportvägar 

(därav för sent), 

hamnens underlag för 

ökat behov är gammal 

och ej reviderad samt 

att det inte finns någon 

undersökning ifall 

”kunder” efterfrågar 

hamnen (därav vänta 

och gör ny 

undersökning),  

Konsekvensskäl, 

Kraftig ökning av 

transporter via land 

kontra alternativ hamn 

Södertälje, sämre för 

miljön 

Sakskäl, Dåligt 

ekonomiskt, bygger en 

hamn som inte 

efterfrågats samt dyrare 

transporter (färdas 

längre på land) 

Åsikt från 

branschkunnig, 40 år, 

publicerad i logistisk 

branschtidning 

Relevant, lyfter 

argument som helt går 

mot förespråkare och 

backar med fakta och 

kunskap från lång 

erfarenhet inom 

bransch 

 

Artikel 2012.05.15 

Föreskrivande:  

Södertälje är den 

viktigaste hamnen i 

Sakskäl, då volymerna 

mer än fördubblats 

senaste fem åren och 

2011 hanterades 80000 

Södertälje Hamn, 

konkurrent till Norvik 

hamn som haft tillväxt 

senaste fem åren och 

Relevanta och skäliga 

argument. Har 

möjlighet att ta emot 

mer volymer även med 
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regionen med oslagbart 

läge, oavsett om 

Norvik blir verklighet. 

Ska investera i nya 

kranar i Södertälje. 

TEU. Har kapacitet att 

hantera 120000 TEU 

med dagens utrustning. 

Konsekvensskäl, med 

nya kranar kan man 

hantera 160000 TEU  

avser att satsa på 

investeringar för att 

fortsätta växa. 

dagens utrustningar. 

Med anledning av detta 

tolkas det att Norvik 

anses vara onödig. 

Även oslagbart 

geografiskt läge trots 

byggande av Norvik. 

Uttalande 2005.09.15 

Värderande och 

föreskrivande, menar 

på att hamnen inte 

behövs och värderar 

miljön i området 

högre. Säger bygg ej 

hamnen. 

 

Sakskäl, hamnens 

förhållande till 

marknaden och tillgång 

till infrastruktur är 

dålig 

Konsekvensskäl, 

byggnation och 

verksamhet kommer ha 

negativ inverkan på 

naturen, även de 

kompletarande 

investeringarna i 

infrastruktur på land 

Skyldighetsskäl, 

hamnen bör tänkas 

över och helst inte 

byggas men i lägsta 

grad utredas vidare, 

MKB inte tillräcklig 

Ideologisk representerar 

miljöförening. Skälen 

legitimeras genom 

positionen skribenten 

har 

 

Förnuftig koppling 

mellan ståndpunkt och 

skäl som i sig är 

hållbara 

 

Aktbilaga 14 

Konstaterande och 

föreskrivande, 

östersjön är en 

feederordning, 

oceanfartyg får inte 

plats, bygg ej hamnen 
 

Sakskäl, oceanfartyg 

får inte plats i 

östersjön, tripple e-

serien blir ännu större 

Sakskäl, Södertälje 

hamn finns redan  

Sakskäl, hamnen 

kräver ytterligare 

infrastruktur på land 

för att transportera 

godset 

Åsikter från 

branschkunnig, 

legitimerar argumenten  

 

Relevanta och hållbara 

skäl i förhållande till 

ståndpunkten, då 

yttranden verkat i 

branschen bör den ha 

insyn och kunskap om 

den samma vilket kan 

öka tyngden bakom 

dem, inget redovisat 

underlag för 

påståendena dock 

vilket kan försämra 

trovärdighet 

Aktbilaga 22 

Värderande, samlade 

åsikter från boende 

Konsekvensskäl, risk 

för föroreningar vid 

byggnation vilket 

Privatpersoner som bor 

i området 

 

Värdering: 

argumentationen om 

strikta 
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som är oroliga och 

tycker det skulle vara 

dåligt om det till 

exempel spreds 

föroreningar från 

sediment 

måste motverkas då 

några av de boende tar 

ytvatten till 

dricksvatten 

 

försiktighetsåtgärder 

med referering till 

rapporter anses vara 

hållbara och ha 

samband med de 

boendes ståndpunkt 

Aktbilaga 23 

Konstaterande, 

värderande. Samlade 

åsikter från flertalet 

boende i området, 

konstaterar att 

hamnverksamheten 

kommer innebära 

trafik från fartyg som 

riskerar grumling samt 

buller, värderande då 

det från vissa 

fastigheter är öppet 

vatten mellan 

industriområde och 

sagd fastighet bevara 

berg för insynsskydd 

 

Konsekvensskäl, 

grumling och risk för 

spridning av 

föroreningar p.g.a. 

trafikering med stora 

fartyg 

Konsekvensskäl, några 

av yttrandens 

vattentillförsel kommer 

från havet 

(egenförsörjning) och 

förorening skulle 

påverka dessa direkt, 

viktigt med kontroll av 

vattenkvalité  

Sakskäl, fri passage för 

fritidsbåtar då boenden 

innehar båtar samt att 

det är ett populärt 

område för sådan 

aktivitet, finns marina 

Känsloskäl, viktigt 

med insynsskydd och 

bullerskydd då det inte 

är ”trevligt” med 

industriområde i 

närheten av bostäder 

Privatpersoner som bor 

i området 

 

Skälen anses vara 

relevanta och hållbara i 

förhållande till 

ståndpunkten, finns 

samband mellan dem 

och det är troliga 

följder som åberopas 

 

Aktbilaga 29 

Föreskrivande, vill ej 

att hamnen ska byggas, 

yttrandes fastighet 

påverkas 

 

Sakskäl, MKBn är inte 

tillräcklig, sökanden 

påvisar inte hur 

vattenkvalitén kommer 

påverkas 

Konsekvensskäl, 

fiskar som leker i 

området kommer 

påverkas negativt av 

Privatperson, 

utgångspunkten bedöms 

vara av egenintresse 

som speglas i 

värderingar och 

erfarenheter 

 

Förnuftigt samband 

mellan vissa skäl och 

ståndpunkt som 

påverkan på yttrandes 

fastighet, p.g.a. 

subjektspositionen 

tappar vissa skäl 

slagkraft som hur fiskar 

leker 
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byggnationen 

Konsekvensskäl, 

utökad transport till 

land till och från 

hamnen som påverkar 

natur och luftkvalité 

Känsloskäl, vill inte ha 

hamn/industriområde i 

närheten till egen 

fastighet 

 

Aktbilaga 40 

Konstaterande, 

värderande och 

föreskrivande, vid 

byggnation och drift av 

hamn kommer natur 

påverkas negativt 

vilket måste 

kompenseras då den är 

av högre värde samt att 

friluftsliv till sjöss kan 

påverkas negativt 

vilket det inte får. Är 

av åsikten bygg ej 

hamnen 

Konsekvensskäl, stor 

risk för spridning av 

föroreningar samt att 

natur kommer påverkas 

negativt. Även 

friluftsliv till sjöss som 

inte får påverkas 

negativt 

Sakskäl, ökad trafik till 

land vilket bör styras 

mot tåg samt stärka 

infrastruktur 

Sakskäl, dumpning av 

muddermassor bör inte 

göras till havs (enbart 

med specialtillstånd)  

Ideologiskt, 

naturskyddsförening. 

Skälen syftar mycket 

till negativ inverkan på 

miljö vilket kan ses som 

legitimt att vara mot 

 

Värdering: refererar till 

rapporter och argument 

anses ha samband med 

ståndpunkten. Skälen 

anses vara hållbara då 

de uttrycker rimliga 

värderingar med tanke 

på avsändare och har 

uttrycker troliga följder 

 

Aktbilaga 43 

Konstaterande och 

föreskrivande, säger 

att underlag som MKB 

är undermålig vilket 

borde leda till avslag, 

bygg ej hamnen 

 

Sakskäl, bristfälliga 

underlag för beslut, 

redovisar inte 

tillräckligt hur miljön 

skulle påverkas 

Konsekvensskäl, 

hänvisar till annat 

pågående mål som kan 

bli prejudicerande och 

påverka målet i fråga 

Konsekvensskäl, 

miljön kommer att 

påverkas negativt vilket 

måste minimeras och 

kompenseras 

Skyldighetsskäl, om 

Naturvårdsverket som 

ansvarar för frågor som 

behandlar miljön och 

deras centrala roll är att 

arbeta pådrivande, 

stödjande och samlande 

vid genomförandet av 

miljöpolitik 

 

Skälen anses hållbara 

och sakligt riktiga som 

ligger i linje med 

utgångspunkten samt 

har ett förnuftigt 

samband med 

ståndpunkten 
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hamnen ska byggas har 

sökanden långtgående 

ansvar att upprätthålla 

miljökrav i fråga om 

vattenkvalité, buller, 

intrång i miljön samt 

ansvar som även 

sträcker sig till partners 

till exempel transporter 

till och från hamnen 
Aktbilaga 44 

Konstaterande och 

värderande, kommer 

uppstå störande 

aktiviteter kring 

byggnation under lång 

tid, ej bra om 

föroreningar färdas 

med strömmar till 

yttrandes fastigheter 

 

Sakskäl, kommer 

uppstå buller vid 

byggnation som bör 

motverkas 

Konsekvensskäl, 

propellerrörelser som 

rör upp förorenade 

sediment som sedan 

med strömmen förs till 

yttrandens fastigheter 

samt företag (marina) 

Sakskäl, yttrandens 

kunder kan störas av 

båttrafiken till hamnen 

vilket kan då dem att 

på sikt inte nyttja deras 

marina 

Privatpersoner samt 

småföretagare, båda 

yttranden har bostäder i 

området samt 

verksamhet i form av 

marina som kan komma 

att påverkas negativt av 

hamnen 

 

Skälen anses vara både 

relevanta och hållbara 

då vattenkvalitén är av 

intresse vid sjönära 

tomter samt att deras 

företag är beroende av 

relativt fria farleder och 

stabila vattennivåer 

 

 


