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The purpose of this essay is to examine if the municipality has a real freedom of action to
control the use of the land and the shaping of the buildings in a large and prestigious building
project.
In Karlstad there is now (2006) a large building project in form of a shopping mall. This
project is in its final stage of completion and offers me a suitable case to examine. To
undertake the purpose of the essay, the following research question is formulated:
Do the municipality have a real freedom of action to control the use of the land and the
shaping of the buildings in a large and prestigious building project as the Mitt I City project?
In an attempt to examine the project and the planning process, three themes are applied. The
first theme derives from the hypothesis that the part that initiate the process gets the upper
hand as future discussions are taking place in relation to the original ideas. The second theme
is influence and attempt to examine how and to what extent the parts can influence each other
to inflict their will. The third theme is resources and has the purpose to examine if the
municipality is dependent on other parts resources to govern.
To examine these themes, a number of interviews were undertaken with representatives of
both the municipality and the Mitt I City project. These respondents were asked questions to
reveal how they apprehended the process. The questions were formulated to correspond with
the three presented themes.
The answer to my research question is no. The municipality of Karlstad exists in a reality
where growth and investments are top priorities and Mitt I City are the only party that can
offer this kind of project. The municipality therefore takes a more conservative role, and
leaves most of the decisions to the exploiter, Mitt I City.

Det enda sättet att samsas med en
tiger är att låta den äta upp en.
Alfred Adler (1870-1937)
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
I plan- och bygglagens andra paragraf stadgas det att ”[d]et är en kommunal
angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten.” 1 Genom denna
paragraf stadgas alltså det kommunala planmonopolet, som innebär att det är
kommunen

som

har

det

övergripande

och

slutliga

ansvaret

för

samhällsplaneringen och utformningen av den lokala miljön.

Detta ger kommunen formellt inte bara en central, utan en helt avgörande roll i de
processer av planläggning och byggnation som sker i lokalsamhället. Men som
alla samhällsvetare är medvetna om skiljer sig de formella stadgandena ofta ifrån
de verkliga processerna. Det är knappast en kontroversiell ståndpunkt att hävda att
en beslutsprocess kan påverkas under flera stadier innan en slutlig produkt
materialiserar sig. Det är denna spänning som utgör den övergripande ramen för
den här uppsatsen; hur kan en till synes formell planerings- och beslutsprocess
förändras och påverkas av omgivningen?

Om det är denna spänning som utgör den övergripande ramen, så blir det alltså en
plan- och byggnadsprocess som kommer att utgöra exemplet. I en sådan process
finns det ju uppenbara intressen även utanför den formella beslutsinstansen
(kommunen); till exempel markägare, byggherre och hyresgäst. Här finner vi
alltså en process där förhållandet mellan kommunen och aktörer i omgivningen
ofrånkomligen innehåller konflikter eller utbyte.

Jon Pierre och Stig Montin visar på att tre mer omfattande förändringar i
kommunernas förhållningssätt gentemot sin omgivning har skett. För det första
har kommunens organisation öppnats mot sin omgivning som en följd av en ökad
osäkerhet i det lokala ekonomiska klimatet. Samarbeten, upphandlingar och ny

1

Plan och bygglagen, SFS 1987:10, kap 1, § 2.
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kommunal organisering har gett utrymme och skapat behov av ökad ekonomisk
interaktion mellan kommunen och dess omgivning.2

För det andra visas det på den ökade förekomsten av kommunförbund, där
gemensamma problem försöker lösas genom politisk samverkan. 3 Den tredje
förändringen kallar Pierre och Montin för administrativ integration och adresserar
de lättnader som gjorts i de interna styrsystemen till fördel för mer flexibelt arbete
på verksamhetsnivån.4

Här tonar alltså en interaktiv kommun fram, som genom interna förändringar
anpassar sig till sin omvärld och numera är ett system öppet för stimuli från
omgivningen. I det följande kommer jag främst att ta fasta på den första
förändringsaspekten. Synen på kommunen som en ekonomisk aktör bland andra
på det lokala planet verkar accepterad och kommunens organisation verkar ha
omdanats för att fungera i denna nya roll. 5 Men finns det ingen konflikt i
denna ”moderna” utformning?

Man skulle kunna se denna utveckling till exempel utifrån ett demokratiperspektiv,
eller ett organisationsperspektiv. Jag ämnar dock se denna ur ett perspektiv av
makt och inflytande. Det kommunala planmonopolet är en viktig del av det vi
kallar kommunal självstyrelse, och förändringar förhållanden inom denna är utan
tvekan intressanta. Det är på detta sätt jag hävdar att uppsatsens premisser är
intressanta ur ett statsvetenskapligt perspektiv.

1.2. Formulering av syftet med uppsatsen
Vad är i så fall målet och syftet med uppsatsen? Utgångspunkten tar jag alltså i
hypotesen att kommunens roll har förändrats och att, särskilt kanske i en plan- och

2

Pierre, Jon och Montin, Stig, Kommunernas självstyrelse och omvärldsberoende: Inledning, i
Pierre, Jon (red), ”Självstyrelse och omvärldsberoende”, Studentlitteratur, Lund, 1991, s. 17.
3
ibid.
4
aa., s. 17f.
5
ibid.
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byggprocess, den dominanta ställning som kommunen formellt skall ha inte reellt
existerar. Istället kan det antas att kommunen påverkas av andra inblandade
aktörer på olika sätt och på olika plan.

Utifrån detta och det som diskuterats under 1.1. Bakgrund kan syftet med den
härvid föreliggande uppsatsen formuleras som att undersöka om kommunen har
ett reellt handlingsutrymme att styra över markens användning och byggnadens
utformning i ett stort och prestigefyllt byggprojekt. Syftet kan i grunden sägas
vara deskriptivt.

1.3. Val av fall
Med de premisser som uppställts ovan som bakgrund krävs det naturligtvis även
ett lämpligt fall att undersöka. I Karlstad är nu (2006) ett stort byggprojekt på väg
att slutföras. Projektet gäller det attraktiva och mycket centralt placerade
kvarteret ”Druvan”. Kvarteret har traditionellt används till såväl handel och
kontor som bostäder, men har efter en omfattande brand stått delvis oanvänt. 1999
skapades i Karlstad konsortiet ”Mitt i City” (MIC) av en samling relativt stora
intressenter. Detta konsortium har som mål att bebygga druvan med i huvudsak
attraktiv shopping. Som sagts ovan är detta nu på god väg att förverkligas.

I detta fall har jag tyckt mig finna förutsättningar för de typer av dynamik som
beskrivits i inledningen. Det handlar om attraktiv mark, mark som kommunen
otvetydigt bör ha åsikter om hur den skall användas, och det handlar om en
mycket mäktig exploatör genom MIC. Jag hoppas att detta fall kan vara något
sorts renodlat exempel på interaktion mellan kommun och exploatör i ett
dagsaktuellt klimat.

1.4. Övergripande forskningsfråga
I ett första steg mot en operationalisering av det ovan nämnda syftet i sammanfört
med det valda fallet formuleras nedan en övergripande forskningsfråga som i

3

princip motsvarar, och i förlängningen även gör det möjligt att uppfylla, syftet
med uppsatsen.

Har kommunen ett reellt handlingsutrymme att styra över markens användning
och byggnadens utformning på central och eftertraktad mark i ett stort
byggprojekt såsom ”Mitt i City”?

1.5. Tre teman
Om vi genom syfte och forskningsfrågor har klart för oss vad som övergripande
skall undersökas, så måste vi ändå bryta ned detta i mindre delar. För att angripa
problematiken i spelet mellan exploatör och kommun avser jag att anlägga tre
teman

som

sedan

skall

utgöra

utgångspunkter

för

mina

preciserade

frågeställningar och därmed den fortsatta studien. Dessa tre teman, som redan
antytts genom uppsatsens underrubrik, är initiativ, inflytande och resurser. Jag
föreställer mig att dessa tre teman på ett sammanhållet sätt, men ändå från tre
olika vinklar, kan belysa den, genom den övergripande forskningsfrågan,
föreställda problematiken. Nedan kommer dessa tre teman att presenteras i tur och
ordning.

1.5.1. Tema ett: initiativ i plan- och byggprocessen
I Självstyrelsens paradoxer beskriver Alf Sundin bl.a. den aktör som i ett nätverk
av aktuell typ kan kallas initiativtagaren. Initiativtagaren är den person eller aktör
som för fram idéer och förslag till den större arenan, och dessa idéer kan ibland
vara av blott visionärt slag.6 Dock kan detta initiala förslag ändå få en stor roll.
Det är ofta så att efterföljande förslag och diskussioner förs utifrån detta
ursprungliga förslag, vilket ju ger den initiala förslaget en speciell, och sannolikt
betydelsefull, roll i processen.7

6
7

Sundin, Alf, Självstyrelsens paradoxer, Högskolan i Karlstad, Karlstad, 1997, s. 202.
ibid.
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I Plan- och byggsektorn fortsätter Sundin resonemanget. Näringslivet har genom
initieringen en mycket bra position inför den fortsatta processen. Förslag till
ändringar kommer oftast som en reaktion i förhållande till det ursprungliga
förslaget som då får en nyckelroll. 8 Han hävdar att ju längre processen
framskrider, desto svårare blir det att bortse från ursprungsidén som således
fortsätter att färga processen. Man kan tänka sig vad Sundin kallar tekniska,
politiska eller ekonomiska låsningar som begränsar det reella handlingsutrymmet.
Ytterligare en faktor i detta är tendensen till att efter idéstadiet bortse från andra
lösningar och då låsa processen.9

Även Bengt Johannesson tar i Makten över byggnadspolitiken upp initiativets roll
i fallet Malmö stad. Om vi förutsätter en aktörs vilja att påverka och övervinna sin
omgivnings motstånd, så är initiativkraft viktigt. Johannesson hävdar att
kommunens roll förändrats, numera är det sällan kommunen som tar initiativ i en
byggnadsprocess, snarare är det privata intressen som tar och presenterar initiativ
som sedan kommunen får förhålla sig till. Detta sakförhållande skulle kunna ses
som antingen en vilja till att låta marknaden ta en större roll, eller en generell
oförmåga att styra.10 Vidare konstaterar Johannesson, liksom Sundin, att den som
tar rollen som initiativtagare de facto får ett viktigt inflytande över den följande
processen, och att initiativförmågan har betydelse för en aktörs position i
handlandet.11

Det tycks alltså vara så att initiativet spelar en stor roll såväl i planeringsprocessen
som i utformningen av den slutgiltiga produkten. Hypotesen blir följaktligen att
den aktör som tar initiativet till en plan- och byggnadsprocess har stor makt i den
slutliga produktens utformning, just tack vare omständigheterna kring
initiativtagandet.
8

Sundin, Alf, Plan- och byggsektorn, i Pierre, Jon (red), ”Självstyrelse och omvärldsberoende”,
Studentlitteratur, Lund, 1991, s. 208.
9
ibid.
10
Johannesson, Bengt, Makten över byggnadspolitiken, i Stenelo, L-G och Norrving, B
(red), ”Lokal makt”, Lund University Press, Lund, 1993, s. 165.
11
aa., s. 150.
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1.5.2. Tema två: inflytande i plan- och byggprocessen
1.5.2.1. Makt och inflytande
Den kanske enklaste definitionen av statsvetenskap är att den behandlar makt.
Således är det inte svårt att föreställa sig den mängd studier och tolkningar som
gjorts av begreppet genom ämnets historia. Alltså kan det te sig vanskligt att
enbart ytligt ge sig in på området. Ändock ämnar jag göra just det. För att ändå ge
en översikt över begreppet avser jag att referera delar av Olof Peterssons
diskussion om begreppet i Maktbegreppet, som kom till i samband med den
svenska maktutredningen.

Man skulle kunna betrakta begreppet makt antingen som en egenskap eller en
relation. Egenskapen makt applicerad på en individ eller en grupp innebär att
denna anses vara mäktig i större eller mindre utsträckning. Problemet med detta
skulle vara att begreppet blir alltför brett. Att en individ kan sägas vara mäktig i
allmänhet blir i längden svårt att hantera.12

I stället föreslår Petersson att t.ex. inom statsvetenskapen se makt som ett
relationsbegrepp. Makt kännetecknar då inte en aktörs egenskaper, men väl
relationen mellan flera aktörer. För att förstå sociala relationer blir det alltså
nödvändigt att undersöka hur en aktör i en viss situation eller händelse har makt
över en eller flera andra aktörer. Även om den enklaste typen av maktrelation är
att en aktör har makt över en annan, så kan naturligtvis makten vara ömsesidig;
båda parter har ett visst mått av makt över varandra. En maktrelation uppträder
när en aktör har makt att få sin vilja igenom gentemot någon annan. Makt blir
således en social relation, som betecknas av avsiktligt handlande.13

12

Petersson, Olof, Introduktion, i Petersson, Olof (red), ”Maktbegreppet”, Carlsson Bokförlag,
Stockholm, 1987, s. 9.
13
aa., s. 10f.

6

Trots att tveksamheter uppställer sig när maktbegreppet skall användas i arbetet
anser jag att den form av makt som den härvid föreliggande uppsatsen avser att
behandla går att ringa in. Den formen av makt jag avser att undersöka i en
planprocess handlar om inflytande. Vilket inflytande har vilken aktör över
någontings utformning? Vi har alltså en bestämd grupp av intressenter som, kan
vi antaga, söker påverka varandra för att få sina önskemål uppnådda.

1.5.2.2. Hur mäta inflytande?
Så ställs vi alltså inför det ganska grundläggande problemet om hur man kan mäta
makt eller inflytande. Om statsvetenskapen är intresserad av makt men ändå tycks
vara oförmögen att klart definiera begreppet torde det väl vara ännu svårare att på
ett acceptabelt sätt bedöma förekomsten och fördelningen av det. Jag tänkte i
denna uppsats använda de idéer och modeller som Bo Bengtsson presenterar i sin
artikel Demokrati och inflytande i boendet. Vad är det och hur kan det
undersökas?. Detta för att helt enkelt göra en ansats till att försöka
operationalisera ett i grunden så svåroperationaliserat begrepp som inflytande.

I artikeln försöker Bengtsson att diskutera begrepp såsom boendedemokrati och
boendeinflytande, och ge möjlighet att besvara frågor som ”hur stort inflytande
har de boende i de beslut som rör boendet?”.14 Man kan säga att det finns en given
mängd inflytande mellan två parter i en beslutsprocess och frågan är hur detta
fördelar sig mellan aktörerna. Bengtsson konstruerar en inflytandestege som kan
kategorisera det formella inflytandet mellan ett bostadsföretag och en
hyresgästförening:15

14

Bengtsson, Bo, Demokrati och inflytande i boendet. Vad är det och hur kan det undersökas?, i
Statsvetenskaplig Tidskrift, nr 2 1982, Lund, s. 73-89.
15
aa., s. 81.
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FIGUR 1. Bo Bengtssons inflytandestege
1 beslutsrätt för föreningen, inget inflytande för företaget
2 beslutsrätt för föreningen, informationsrätt för företaget
3 beslutsrätt för föreningen, samrådsrätt för företaget
4 delad beslutsrätt
5 beslutsrätt för företaget, samrådsrätt för föreningen
6 beslutsrätt för företaget, informationsrätt för föreningen
7 beslutsrätt för företaget, inget inflytande för föreningen

Ovan finner vi alltså sju olika lägen (steg) där en viss beslutstyp mellan de båda
parterna kan inplaceras, grundat på beslutsformerna.

1.5.2.3. Inflytandestege kommun - byggherre
Bo Bengtsson presenterar sin inflytandestege i ett väldigt specifikt fall,
boendedemokrati, vilket i många andra sammanhang ter sig ganska ointressant,
men principen tror jag är värd att ta fasta på. Teoretiskt torde väl vilket dualistiskt
maktförhållande som helst gå att inplacera i en sådan eller en liknade stege?

Nedan konstrueras därför en inflytandestege som jag hoppas skall kunna
appliceras på förhållandet mellan en kommun och en byggherre. Utgångsläget är
att kommunen i alla lägen har den formella makten att ge lov eller inte till ett visst
byggnadsprojekt.

FIGUR 2. Inflytandestege kommun - byggherre
1 kommunen tar beslut självständigt, medan byggherren saknar inflytande
2 kommunen tar beslut efter att ha informerat byggherren
3 kommunen tar beslut efter att ha konsulterat byggherren
4 kommunen tar beslut efter att ha (i stor eller liten utsträckning) vägt in byggg herrens vilja
5 kommunen tar beslut på byggherrens villkor
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Om denna inflytandestege skulle appliceras på uppsatsens fall och på de aktörer
som är aktuella, skulle det innebära att steg 1 visar en situation där kommunen tar
alla beslut självständigt medan Mitt i City saknar inflytande. I den motsatta änden
av skalan återfinnens steg 5 där i så fall kommunen tar besluten helt på MIC:s
villkor. Och mitt emellan dessa finns lägen där MIC har olika grad av inflytande.

Läsaren ser här antagligen det uppenbara problemet. Där Bo Bengtsson tar den
formella beslutsgången till hjälp för att utifrån denna bedöma och inplacera en
organisation eller beslutsarena i stegen, ämnar ju denna undersökning att studera
en till stor del informaliserad beslutsprocess. Detta innebär att jag inte kan ställa
upp absoluta kriterier för hur inflytandesituationen såg ut mellan byggherre och
kommun.

Trots detta väljer jag att presentera inflytandestegen som ett teoretiskt hjälpmedel
för att försöka förstå. Tankeexperimentet att inplacera beslutsprocessen i en sådan
stege är utan tvekan intressant. Alltså avser jag med presentationen av denna
inflytandestege ge en utgångspunkt för den fortsatta diskussionen, kanske kan jag
i analysen utesluta ett par av stegen och kanske söka göra en bedömning var den
för denna uppsats undersökta process skulle kunna hamna.

1.5.3. Tema tre: resursberoende
Om vi då ser Karlstads kommun i det här fallet som en organisation som inte är
helt självständig, utan tvärt om är mer eller mindre integrerad i ett nätverk, där
den bara är en del, hur är då dess förhållande till omgivningen?

Ett modernistiskt förhållningssätt till organisationens omgivning innebär att man
definierar omgivningen som något som ligger utanför organisationens gränser.16
Omgivningen påverkar organisationen på olika sätt, den begränsar dess
handlingsfrihet och den ställer krav som organisationen söker anpassa sig till.
16

Hatch, Mary Jo, Organisationsteori : moderna, symboliska och postmoderna perspektiv,
Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 85.
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Förutom organisationens omedelbara nätverk finns även mer allmänna krafter i
den stora omgivningen, som även de påverkar organisationen.17

De teoretiska ramar som det modernistiska synsättet springer ur föddes på 1950och 60-talen och tog avstånd mot den då rådande uppfattningen att en
organisation är ett slutet system. Med systemteorin som inspirationskälla blev
uppfattningen nu istället att organisationen är öppen för påverkan från dess
omgivning. 18 Ytterligare ett steg togs när situationssynsättet lanserades. En
organisation kan betecknas som mekanisk eller organisk, där det förra innebär att
rutin och tydliga ansvarsområden är förhärskande inom organisationen, medan
den senare beteckningen syftar på flexibilitet och hög förmåga att anpassa sig.19
Situationssynsättet innebär att man igenkänner att båda organisationsformerna
finns och att de passar olika bra i olika situationer, i en lugn och stabil omgivning
är den mekaniska vanlig, men i osäkra eller föränderliga tider fungerar den
organiska sannolikt bättre.

20

Men hur kan egentligen förhållandet mellan

organisationen och dess omgivning karakteriseras?

1.5.3.1. Resursberoendeteorin
Jag tänker i den härvid följande framställningen anlägga det teoretiska ramverk
som utgörs av den så kallade resursberoendeteorin. Pierre och Montin anser att
detta synsätt är lämpligt då en kommuns förhållande till sin omgivning skall
analyseras. Autonomi och omvärldsberoende ställs mot varandra, där autonomi
betyder att organisationen självständigt tar handlingsbeslut och förfogar över
nödvändiga resurser. En organisation som präglas av omvärldsberoende upplever
däremot ett behov av resurser som den själv inte kan uppbringa.21
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Detta kommer utifrån det synsätt som Jefferey Pfeffer och Gerald Salancick något
provocerande anlägger i sin bok The External Control of Organizations. Boken
gjorde läsaren uppmärksam på att en organisation inte bara påverkas av sin
omgivning, utan ofta även indirekt styrs av den! En analys av denna typen bör
alltså sträva efter att försöka se de makt- och beroenderelationer som en
organisation har till sin omgivning, och därefter söka en mer gynnsam position för
organisationen.22

Pfeffer och Salancicks utgångspunkt är att en organisation behöver resurser för att
överleva. Organisationen besitter sällan alla de nödvändiga resurserna, utan måste
interagera med sin omgivning för att på så sätt söka kontrollera delar av denna
och få de nödvändiga resurserna. Organisationen är beroende.23 Man skulle kunna
kalla en organisation med stort beroende av omgivningen för sårbar, och denna
sårbarhet tar sig form genom omgivningens kontroll av, för organisationen viktiga,
resurser. Dessa resurser kan vara: råvaror, arbetskraft, kunskap och så vidare.
Således har omgivningen ett stort mått av inflytande på organisationen och kan
ställa krav.24 För att säkra sin funktion och sin överlevnad blir organisationens
förmåga att interagera med sin omgivning fundamental.25

En analys av det här slaget innehåller en identifikation av de för organisationen
aktuella resurserna, både i input- och i outputform. Sedan undersöks vilka aktörer
som besitter vilka resurser. Vidare bör uppmärksamhet riktas mot vilka aktörer
som kan påverka organisationen genom dessa beroenden, och vilken form detta
tar.26

22

Hatch, Mary Jo, Organisationsteori : moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, Studentlitteratur,
Lund, 2002, s. 102.
23
Pfeffer, Jeffery och Salancick, Gerald R., The external control of organizations: a resource
dependence perspective, Harper & Row, New York, 1978, s. 258.
24
ibid.
25
ibid.
26
Hatch, Mary Jo, Organisationsteori : moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, Studentlitteratur,
Lund, 2002, s. 102f.
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Om en fullständig genomgång av alla aktuella aktörer och beroenden är
ogenomförbar bör istället uppmärksamheten riktas mot det som kan betecknas
som kritiska resurser, att skatta resursens betydelse och vikt för organisationen,
samt knapphet av resurser, att bedöma utbudet av resursen. Resurser som både är
kritiska och knappa blir organisationens prioritet, och omgivningens aktörer som
besitter resurser med båda dessa karakteristika får potentiellt stor makt över
organisationen.27

1.5.3.2. Resursberoendeteorin och den lokala makten
Pierre och Montin erbjuder vidare en klassificering av de resurser som kan vara
aktuella i en kommunanalys. Denna ram bygger i sin tur på den engelske
statsvetaren Rhodes’ klassificering av resurser i lokal politik.28 Resurserna delas
in i fyra typer:

Legala-hierarkiska resurser handlar om lagar och andra bindande regler som
avser kommunens verksamhet. Dessa resurser handlar om makt: vad får och kan
kommunen göra, och ansvar: kommunen tar även konsekvenserna av lagar och
bestämmelser. Att mobilisera legala-hierarkiska resurser handlar således om att
skapa formellt handlingsutrymme för det man vill göra.29

Politiska resurser är de politiska institutioner som har en avgörande roll för
kommunens verksamhet. Dessa kan innefatta hur den politiska majoriteten ser ut,
möjligheterna att påverka institutioner uppåt i hierarkin (staten och dess
myndigheter) samt kommunens möjligheter att skapa legitimitet för sin
verksamhet och förankra detta i det lokala politiska systemet.30

27

Hatch, Mary Jo, Organisationsteori : moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, Studentlitteratur,
Lund, 2002, s. 103.
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Finansiella resurser är de resurser som gäller finansieringen av de kommunala
verksamheterna och de eventuella formaliteter som gäller dessa. Här kan man
identifiera statsbidrag som är en viktig finansieringsform av viss verksamhet.
Statsbidrag innebär ofta krav och villkor som alltså innebär att kommunen inte har
full kontroll över dessa resurser, till saken hör också i vilken utsträckning de
tilldelade statsbidragen täcker den faktiska kostnaden för den anbefallna.
Finansiella resurser innefattar även avgifter och andra inkomstkällor.31

Professionella resurser är kunskap helt enkelt. Kommunens förmåga att
mobilisera kunskap för att lösa sina uppgifter är mycket viktig. Dessa
professionella resurser kan finnas inom organisationen eller behöver i större eller
mindre utsträckning sökas i omgivningen. Ofta är detta en kritisk resurs för
mindre kommuner där ekonomin inte tillåter att kunskapen, genom personal,
konstant finns inom organisationen utan istället måste förlita sig på konsulter när
ett särskilt behov uppstår.32

1.6. Preciserade frågeställningar
Ur resonemanget om det första temat; initiativets roll, utvecklar jag det som skall
komma att bli uppsatsens första preciserade frågeställning. Den kan formuleras så
här:

1) Har initiativet haft en avgörande betydelse för inflytandet i planprocessen och
projektets slutliga utformning?

Även om det alltså kan vara problematiskt att operationalisera begrepp som
inflytande, blir uppsatsens andra forskningsfråga utformad efter diskussionen om
makt och inflytande. Frågan, som syftar till att undersöka parternas inflytande
över processen, kan formuleras som här:

31

Pierre, Jon och Montin, Stig, Kommunernas självstyrelse och omvärldsberoende: Inledning, i Pierre, Jon
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32
aa., s. 21.

13

2) Har kommunen haft ett stort inflytande i detaljplanens slutliga utformning och
byggrättens storlek?

Den avslutande forskningsfrågan utgår från tanken om organisationers
resursberoende som diskuterats i det tredje temat. Forskningsfrågan angriper
antagandet om att oförmåga till resursmobilisering leder till ett litet
handlingsutrymme för organisationen. Frågan kan skrivas så här:

3) Kan kommunens beroende gentemot omvärlden betecknas som stort, och
därmed dess handlingsutrymme som litet, under projektets utformning?

1.7. Metodologiskt tillvägagångssätt
Hur skall då denna problematik angripas? Hur undersöker man begrepp som
inflytande i en sådan här process? Jag har valt att genomföra en fallstudie där
projektet ”Mitt i City” och processen som föregick bygget skall stå i centrum.
Valet att utforma studien i form av en fallstudie kan naturligtvis kritiseras. En
jämförande studie skulle kanske ge mer kunskap i slutändan än en fallstudie.
Trots detta har en fallstudie alltså valts, detta framförallt därför att jag tror att ett
så stort och intressant projekt som MIC kan säga oss mycket om den problematik
som utvecklats i de tidigare delarna. I projektet har många stora intressenter
inflytande och den stora vikt som ändå läggs på kvarterets läge och värde torde ge
ett intressant underlag för en analys.

De teoretiska ansatserna som presenteras ovan ger att processer likt denna bäst
undersöks inifrån. Därför kommer jag att begagna mig av intervjuer som främsta
källa till information. Intervjuer med ”nyckelpersoner” torde ge mig insikter i
processen som sedan kan analyseras och bedömas. Utöver dessa kommer även
vissa dokumentstudier att göras

14

1.7.1. Intervjuer
Man skulle kanske kunna säga att intervjuer inte ger den ”sanning” som
vetenskapen ändå förhoppningsvis syftar till att finna. Trots detta anser jag att
forskningsintervjuns plats i samhällsvetenskapen ändå med all rätt kan hävdas.
Det är i samtalet som vi lär oss människors erfarenheter och hur de uppfattar sin
omvärld. En forskningsintervju är en strukturerad form av sådana samtal och
syftar till att erhålla den intervjuades beskrivning av den omvärld hon lever i.33

Således blir den insamlade kunskapen en samling subjektiva uppfattningar om en
företeelse och därmed, må kritikern invända, saknar den kvalitativa intervjun i
förlängningen en egentlig tyngd som vetenskaplig metod. I Den kvalitativa
forskningsintervjun ställer sig Steinar Kvale till kraftigt motvärn mot denna
uppfattning. Han hävdar att det är just detta som är metodens styrka: en företeelse
eller ett skeende belyses från ett antal håll, och därigenom framstår en bild av den
mångfacetterade och komplicerade värld som samhällsvetenskaperna avser säga
någonting om.34 På detta tar jag i det följande fasta, och hävdar att forskningsintervjun som metod är både adekvat och nödvändig i en undersökning upplagd
likt min. Det är inte en svaghet, snarare tvärt om, att få veta hur inblandade
aktörer upplevt processen och sedan genom teorianknytning och analys söka
skapa en samlad bild utifrån detta.

1.7.1.1. Val av intervjupersoner
Intervjuer som syftar till att inbringa information om någon företeelse genomförs
lämpligen med människor som kan sägas vara centralt placerade. Enligt
Metodpraktikan får intervjuaren redan vid inläsningen av materialet ofta en
uppfattning om vilka personer som kan anses vara centralt placerade.35 I fallet för
den här undersökningen har ett par inledande samtal förts för att sondera
terrängen och uppbringa ett antal personer som kan anses ha stor insyn i den
33

Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 1997, s. 12.
aa., s. 14.
35
Esaiasson, Peter, m.fl., Metodpraktikan- Konsten att studera samhälle, individ och marknad,
Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 286.
34
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aktuella processen. Resultatet blev en lista på sex personer som kontaktades för
att söka utröna möjligheterna till att genomföra en intervju. Dessa personer utgör
alltså det ursprungliga urvalet, och en presentation av dem återfinns i bilagorna.

1.7.1.2. Intervjuns genomförande
Intervjuerna har genomförts med utgångspunkt i ett frågeformulär. Frågorna i
detta formulär har utformats för att belysa mina forskningsfrågor och på så sätt,
sammansatt, kunna ge svar på dessa. Metodpraktikan ger att frågeformuläret skall
vara både tematiskt, d.v.s. på ett adekvat sätt anknyta till de aktuella
problemställningarna, och dynamiskt, d.v.s. locka intervjupersonerna att berätta
om sin upplevelse av omvärlden.36 Om de frågor som formulerats för denna
undersökning når upp till dessa krav uppmanar jag läsaren att ta ställning till.

1.7.1.3. Frågeformulär till intervjuerna
Som läsaren säkert förstår är de ovanstående frågeställningarna lite väl klumpiga
och kantiga för att användas direkt i en intervjusituation. För att ytterligare bryta
ned undersökningen har därför, utifrån frågeställningarna, en
intervjufrågor

som

intervjuerna

cirkulerat

kring

skapats.

samling

Dessa

når

förhoppningsvis upp till de krav som kortfattat beskrivits under 1.7.1.2. De har i
uppsatsens bilaga 2 ställts upp för att klargöra vilket av mina tre teman som varje
fråga syftar till att belysa.

1.7.2. Dokumentstudium
Utöver intervjuerna kommer erforderliga dokumentstudier att göras. De dokument
som kan vara av intresse är planer och presenterade förslag samt beslut m.m.
Någon vidare tolkning av dessa rent textmässigt (textanalys) torde knappast bli
intressant i fallet med min uppsats. Dock kommer exempelvis planerna att
refereras till.

36
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1.8. Uppsatsens fortsatta disposition
Upplägget för den fortsatta uppsatsen är tämligen enkel. Läsaren har genom det
första kapitlet lärt känna de tre teman och den teoretiska grund som uppsatsen
vilar på. I kapitel två presenteras viss bakgrund, som kan vara behjälplig i
förståelsen av en detaljplaneprocess och det aktuella projektet. Kapitlet behandlar
den formella detaljplaneprocessen samt grunderna för det kommunala
planmonopolet. Även för tredimensionell fastighetsbildning och ”Mitt I City”projektet redogörs här helt kort.

Kapitel tre kommer att presentera det insamlade materialet i form av intervjuer.
Detta material kommer sedan i kapitel fyra, som kallas Analys, att
sammankopplas med de teoretiska utgångspunkterna från det första kapitlet för att
på så sätt göra själva analysen. Det sista kapitlet i den här uppsatsen kallas
Slutsatser. I detta kapitel ämnar jag sammanfatta resultaten och koppla dessa
samman med forskningsfrågor och syften, för att på så sätt dra sammanfattande
slutsatser.
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2. Bakgrund
2.1. Planmonopolet och planprocessen
Trots att uppsatsens syfte alltså är att undersöka ickeinstrumentella och informella
händelser, kan det vara på sin plats att helt kort gå igenom det formalia som trots
allt styr en plan- och byggprocess. Det är ju denna lagstiftning som ger den ram
som processerna sker inom och trots allt de hållpunkter som i stort styr processen.

Först kommer plan- och bygglagen kort att presenteras, för att sen följas av en
presentation av de stadganden som ger kommunen dess unika roll i en plan- och
byggprocess. Därefter kommer planprocessen, utifrån aktuella paragrafer och
lagrum, att presenteras.

2.1.1. Plan- och bygglagen
Karnovs lagkommentarer berättar att den då nya Plan- och bygglagen trädde i
kraft i Sverige den 1 juli 1987 och därmed ersatte en större samling äldre lagar av
skiftande slag.37 Detta var en stor reform som föregåtts av en lång förberedelsetid,
arbetet med ny lagstiftning i frågan hade pågått sedan 1960-talet (!).38 Här har den
lagstiftning som behandlar kommunens och statens roll och ansvar i den fysiska
planeringen samlats. Vidare ges instruktioner om hur och när angränsande
lagstiftning, t.ex om miljö, skall gripa in och påverka planeringen.39

2.1.2. Planmonopolet
I inledningen av den här uppsatsen problematiserade jag genom att presentera det
kommunala planmonopolet. Detta innebär som sagts ovan att det är kommunen
som har ensam rätt att bestämma över planläggningen av mark och vatten. 40
Sålunda stadgas det som kan kallas planmonopolet. I förlängningen innebär detta
37

Rosén, Peter, Lag 1987:10, sid. 968-1020, i Blom, Birgitta m.fl. (red), ”Karnov, Svensk
lagsamling med kommentarer”, 2004/05 band 1, Thomson Fakta AB, Stockholm, 2004, s. 968.
38
Westerlund, Staffan, Grunderna i plan- och marklagstiftningen, Naturskyddsföreningen,
utgivningsort okänd, 1992, s. 20.
39
Nyström, Jan, Planeringens grunder - en översikt, Studentlitteratur, Lund, 2003, s. 147.
40
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att det är kommunen som utformar de planer som reglerar exploateringen av mark
och vatten inom kommunens område.

Vilka planer är då aktuella i och med planeringen av kommunens mark? I PBL:s
första kapitels tredje paragraf stadgas att en översiktsplan skall finnas i varje
kommun. Översiktsplanen omfattar hela kommunen och skall ge översiktliga
bestämmelser för markens och vattnets användning, och vidare ställa mål för hur
miljön skall utvecklas och skyddas. Översiktsplanen är som dokument inte
juridiskt bindande.41

Vidare skall om en s.k. detaljplan beslutas. Denna skall omfatta en del av
kommunen och reglera markens användning och bebyggelsens utformning. Dessa
dokument är bindande. 42 Detaljplanen kan sägas vara det instrument som står
kommunen till förfogande när byggpolitiska, såväl som sociala och ekonomiska
mål skall förverkligas.43

Det är alltså i dessa planer som markens användning, byggnaders utformning och
exploateringens omfattning regleras. I den här uppsatsen kommer främst
detaljplanen att diskuteras. Det är detaljplanen för det aktuella kvarteret som har
omarbetats i samband med ”Mitt i City”-projektet, och därför tilldrar sig mitt
intresse.

2.1.3 Planprocessen
Programskedet är det första som skall avhandlas i en planprocess. Programmet
syftar till att ge kommunen synpunkter och tankar som skall ge kommunen bättre
utgångspunkter i sitt arbete. Arbetet med detaljplanen skall grundas i detta
program med utgångspunkter och mål.44 Om detaljplanens utformning utgör en

41

Plan- och bygglagen, SFS 1987:10, 1 kap. § 3.
ibid.
43
Boken om detaljplan och områdesbestämmelser – 1996 års revidering, Boverket,
Karlskrona,1996, s. 10.
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potentiell stor påverkan på miljö, hälsa eller säkerhet bör även en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) göras i detta skede.45

Nästa steg är det s.k. samrådsskedet. När initiativ tagits till att upprätta eller ändra
detaljplaner skall kommunen samråda med andra berörda instanser. Anledningen
till detta är att förbättra beslutsunderlaget genom breddad kompetens och andras
idéer. Vidare är syftet att andra intressenter skall erbjudas insyn och
påverkansmöjligheter.46 Kommunen skall samråda med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och eventuella andra kommuner som berörs. Vidare skall sakägare,
bostadsrättshavare,

hyresgäster,

boende,

myndigheter,

väsäntligt

berörda

sammanslutningar och enskilda ges tillfälle till samråd.47

I utställningsskedet skall förslaget till detaljplan enligt PBL ställas ut under tre
veckor för att möjliggöra att synpunkter och förslag kan ges. 48 Utställningen
måste med anslag kungöras på kommunens anslagstavla samt i lokaltidningarna
tillsammans med information om fallet.49 Eventuella synpunkter på planförslaget
skall enligt PBL kap. 5 § 27 inkomma skriftligen till kommunen under utställningstiden. När utställningen fullbordats skall inkomna synpunkter samt
kommunens svar på dessa sammanställas i ett utlåtande.50

Antagandet är nästa skede i processen. Planer antas av kommunens högsta
beslutande organ kommunfullmäktige. Mindre planändringar kan delegeras till
t.ex. byggnadsnämnden. När beslutet att antaga planen är fattat och protokollet
justerat skall detta anslås på kommunens.51 Överklagansrätt mot beslutet har de
som senast under utställningen framfört synpunkter som ej tillgodosetts i det
45
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förslag som antagits. Om rent formella fel begåtts kan beslutet naturligtvis också
överklagas. Överklagandet sker hos länsstyrelsen senast tre veckor efter det att
beslutet anslagits på kommunens anslagstavla. Länsstyrelsens beslut kan
eventuellt överklagas hos regeringen.52 Det sista skedet i processen är när den nya
detaljplanen vinner laga kraft. Detta sker när överklagandetiden gått ut och ingen
har anfört klagomål mot beslutet.53

2.2. Kvarteret Druvan
Under denna rubrik avser jag att kort presentera kvarteret Druvan. Detta görs dels
därför att visa på kvarterets strategiska läge och dels för att ge läsaren viss
information om de planer som gällde för kvarteret innan den nya detaljplanen
kom till i samband med Mitt i City-projektet. Det sistnämnda kan vara viktigt för
att visa om det skett radikala ändringar i till exempel byggrättens utformning, som
i så fall skulle kunna skvallra om huruvida den nya planen tillåter byggnaderna att
uppta större plats än vad som i tidigare planer ansetts lämpligt.

Den nya detaljplanen som antogs av byggnadsnämnden den 18 november 2003
var den första planen om området på mycket länge. Den ersatte en gammal plan
som antogs 1940. Planen var en så kallad stadsplan och sträcker sig över ett flertal
kvarter i den så kallade Tingvallastaden. För flera av de andra kvarteren har
planerna naturligtvis ändrats sedan dess, men för Druvan blev en ändring alltså
aktuell först nu. (En kopia av delar av stadsplanen återfinns i bilagorna.)

Det framgår av 1940 års plan att hela Druvan var avsett för bostads- och
handelsändamål. De inre delarna av kvarteret är markerade såsom avsedda för
terrass och gårdsöverbyggnader.54 Detta användningsområde stämmer väl överens

52

Boken om detaljplan och områdesbestämmelser – 1996 års revidering, Boverket, Karlskrona,
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med den angivna användningen på den nya planen med bostäder, handel och
centrumändamål.55

När man pratar om hushöjder på planer av det här slaget är det ett antal ting man
bör tänka på. För det första: när man anger en högsta tillåten byggnadshöjd på en
plan innebär det den högsta tillåtna höjden på själva huskroppen, utöver detta får
man lägga till en ”takdel” med en lutning från vartdera håll på 45 grader. (Ibland
finns även en högsta tillåten totalhöjd angiven om denna är lägre än en
konstruktion med 45-gradigt tak.) För det andra: man räknar byggnadernas höjd
utifrån ett nollplan för staden. De höjder som anges på planerna är alltså räknade
utifrån Karlstads nollplan snarare än marken framför huset. (Gatorna som omger
kvarteret har för övrigt en höjd som ligger mellan 47,4 och 48,1 meter över
Karlstads nollplan.56) För det tredje är byggnadshöjderna på 1940 års stadsplan
angivna i ett äldre system än dagens. För att få jämförbara tal lägger man till
32,15 meter på de äldre planerna och får på så vis fram höjden i ”dagens system”.

Av 1940 års plan kan man utläsa att hörnfastigheten mot Residenstorget har en
högsta tillåten höjd om 62,05 meter (29,90 + 32,15). Fastigheten söder därom har
en högsta tillåten höjd om 65,25 meter. På fastigheterna som vetter mot
Tingvallagatan anger 1940 års plan en totalhöjd om 62,05 meter. De båda
mittenfastigheterna som ligger vid Västra Torggatan (”Gula” och ”Gröna huset”)
får i sin tur enligt planen ha en högsta byggnadshöjd om 65,25 meter.57

Vilka höjder tillåter då den nya detaljplanen? På de nya husen längs
Järnvägsgatan och Tingvallagatan anges totalhöjden till 65,0 m över stadens
nollplan (De övre delarna av dessa hus kommer att vara fem stycken ”lådor”,
så ”takdel” med 45 graders lutning är alltså inte aktuell). Undantaget från dessa 65
m är hörnet Järnvägsgatan/Tingvallagatan, där en kupol kommer att byggas med
en maximal höjd av 72,5 m. På den byggnad som ersätter det ”Gula huset” finns
55
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två byggnadshöjder angivna, en för husets yttre del, 56,5 m, och en för husets
höjd i en indragen del, 63,0 m.58

2.3. Projektet ”Mitt I City”
Även om mycken information om projektet ”Mitt I City” säkerligen kommer att
redogöras för i de olika intervjuerna i uppsatsens senare delar kan det vara på sin
plats att mycket kort presentera projektet.

Projektet kom till stånd för att skapa ett nytt handelshus i kvarteret Druvan i
Karlstads centrala delar. Bakom ”Mitt I City”-projektet står Mitt I City Fastighets
AB som är ett konsortium av flera intressenter. De fyra stora ägarna är Löfbergs
Lila, Peab i Sverige AB, Nya Wermlands Tidningen samt Konsum Värmland. Det
finns även ett tiotal mindre intressenter.59

Projektet innehåller en galleria med ett femtiotal butiker, restauranger och caféer.
Ett parkeringsgarage byggs under kvarteret med 385 parkeringsplatser för att på
så sätt serva det med nödvändig parkering. Vidare finns i de övre våningarna 72
lägenheter.60

I slutet av oktober 2005 såldes affärshuset Mitt I City till norska Steen och Ström.
Dock sker överlåtelsen först när bygget är klart, i september 2006.61

2.4. Tredimensionell fastighetsbildning
Flera av de intervjuade personerna anser att möjligheten till s.k. tredimensionell
fastighetsbildning var en avgörande faktor för att projektet MIC i kvarteret
Druvan i sin tänkta form kunde bli verklighet. Då bestämmelserna om fastigheter
och fastighetsbildning kan uppfattas som snåriga och ytterligare därför att
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möjligheten till tredimensionell fastighetsbildning är relativt ny avser jag därför
att härnedan kort redogöra för detta.

All mark i Sverige ägs av någon och därför är det av flera skäl, praktiska såväl
som ekonomiska, lämpligt att kunna identifiera markområden, tydligt avgränsa
dem sinsemellan och avgöra dess ägande. En s.k. fastighetsindelning erbjuder en
härvid lämplig lösning. 62 I Sverige är det reglerande lagrummet Fastighetsbildningslagen av 1970:988.
Fastighetsindelningen ändras normalt enbart av myndighet eller domstol. 63
Indelningen av mark i fast avgränsade fastigheter får följden att äganderätten
ovillkorligen gäller hela fastigheter, det går alltså inte att äga en del av en
fastighet eller att dela upp ett utrymme som ägs gemensamt.64

Den vanligaste typen av fastighet är ett s.k. horisontellt avgränsat område som
består av en större eller mindre yta mark och/eller vatten.65 Dock infördes 2004
ändringar i fastighetsbildningslagen som medför att det i vissa fall är möjligt att
bilda eller ombilda en befintlig fastighet till en på höjden delad fastighet. En s.k.
3D-fastighet skall bestå av en sluten volym, och bildas genom att en viss volym
avskiljs från den övriga.66 Den nya 3D-fastigheten som t.ex. kan vara den övre
halvan av ett hus kan sägas urholka den ursprungliga horisontella fastigheten.67

T.ex. kan man dela på en fastighet som på de nedersta våningarna består av
handels- eller kontorslokaler och som på de övre våningarna som består av
bostäder. För att en 3D-fastighet skall kunna skapas krävs alltså en byggnad eller
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Julstad, Barbro, Fastighetsindelning och markanvändning, Norstedts juridik, Stockholm, 2005, s.
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aa. s. 19.
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aa. s. 20.
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aa. s. 14.
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Julstad, Barbro, Fastighetsindelning och markanvändning, Norstedts juridik, Stockholm, 2005, s.
25f.

24

en anläggning på fastigheten.68 Vidare skall för att en 3D-fastighet skall kunna
skapas att ”det står klart att åtgärden […] är motiverad med hänsyn till
anläggningens konstruktion och användning […]”.69

När det handlar om en anläggning som ännu inte uppförts kan en 3D-lösning
tillåtas om ”1. det är nödvändigt för att trygga finansieringen eller uppförandet av
anläggningen, och 2. fastigheten kan antas få användning för sitt ändamål inom en
nära framtid”.70

Sammanfattningsvis ger alltså dessa bestämmelser i fastighetsbildningslagen
möjlighet att frångå den klassiska indelningen som ger att en bit mark är en
fastighet. Istället gör detta det möjligt att ”stapla fastigheter på varandra” om
erforderliga krav uppfyllts. Och som en följd av detta kan olika ägare inträda för
de olika fastigheterna.

Vi planeringen av Druvan med MIC-projektet utnyttjades denna möjlighet, vilket
innebär att bostadsdelen på de översta våningarna blir en fastighet, handelsdelen
blir en fastighet, liksom garaget.
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3. Intervjuer: initiativ, inflytande och resurser
3.1. Inledning
I detta kapitel avser jag att redovisa de intervjuer som genomförts, för att genom
dem ge det empiriska material som den fortsatta analysen kommer att grundas på.
De genomförda intervjuerna kommer inte att presenteras i sammanhållna enheter,
istället har den följande framställningen indelats i tre delar utifrån de tre redan
presenterade temana och svaren kommer att varvas med varandra utifrån varje
tema. De intervjuade personerna är:

Håkan Berndtson
Projektutvecklare, Peab

Håkan Broström
Projektansvarig, WSP Management

Sture Emanuelsson
VD, Mitt i City

Henrik Lindblom, Kommunalråd
Vice ordf. byggnadsnämnden, Karlstads kommun

Göran Åberg
Stadsbyggnadschef, Karlstads Kommun

En utförligare presentation av intervjuerna (plats, tid mm.) återfinns i bilagorna.
Nämnas bör att Anna Hellgren, stadsbyggnadsarkitekt, som fanns med på den
ursprungligt planerade intervjulistan har avböjt medverkan och inte längre finns i
Karlstad. Hon hänvisar istället till Göran Åberg.
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3.2. Initiativ i processen
3.2.1. Initiativ till projektet
Sture Emanuelsson, VD Mitt i City
Emanuelsson säger att han kopplades in i projektet under 2002. Innan dess hade
man diskuterat hotell och kontor, men nu genomfördes en utförlig analys av läget.
Vilka idéer finns och vad vill man egentligen ha? Vilka behov finns i Karlstad,
och hur ser läget ut i andra städer? Analysen visade att det var bostäder och
handel som behövdes, i kombination med god tillgänglighet till dessa.

Detta förslag presenteras, enligt Emanuelsson, för kommunen i form av en
projektidé. I detta fall var idéerna så skilda från den föreliggande planen att det
stod klart att en ny detaljplanplan måste till.

Det är MIC som har kommit med sina förslag, och därigenom de första idéerna
om utformning. Och det är väl så det skall vara. Dock betonar Emanuelsson att
det hela tiden handlar om ett givande och tagande i en sådan här process. Han
hävdar att han upplever Karlstads kommun som mycket väl fungerande i sådana
här situationer och verkar vara positivt inställd i sin vilja att få projektet att
fungera. Jag frågar om han upplever att detta har förändrats med tiden, och det
håller han med om. Han anser att båda sidor har utvecklats i den här frågan och
skapat ett bättre fungerande och enklare samarbete där man inser att samarbete
och dialog genom hela processen skapar en bättre slutprodukt.

I denna process är det, enligt Emanuelsson, MIC som servar med handlingar och
arbetsmaterial även om det är kommunen som har den formella makten.

Håkan Berndtson, projektutvecklare Peab
I det tidiga skedet av projekteringen är det mest prat enligt Berndtson, i MIC:s
ursprungliga idé ville man ha hela kvarteret i en sammanhållen byggnad, men till
detta fanns inga ekonomiska möjligheter.
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Naturligtvis är den användbara ytan det som betyder mest när en exploatör i ett
sådant här projekt presenterar förslag och avgör om man skall fortsätta med
projekt. Dock hade man, enligt Berndtson, helt klart för sig att man inte kunde
komma dragande med byggnader som skilde sig väsäntligt i höjd gentemot
omgivningen. Således var det ursprungliga förslaget såväl som de senare
utvecklingarna i stort sätt i samma höjd som omgivningen. Undantaget från detta
är den kungsvåning som tilläts att gå en bit ovanför de omgivande taknockarna.

Inom konsortiet var det redan från början klart att man skulle satsa i huvudsak på
handel inom kvarteret. Även kommunen ville ha handel i kvarteret och visste om
att det var detta som MIC strävade efter och den hade ingenting att invända mot
MIC:s projekterade användning av området. Detta stämde naturligtvis även in bra
med det redan befintliga planerna i området. Berndtson upplever alltså inte några
konflikter i detta läge.

På frågan om vem som utformade det ursprungliga förslaget svarar Berndtson att
det var MIC som gjorde detta och presenterade för kommunen. Han hävdar att
kommunen inte hade några större synpunkter på det inkomna förslaget. Till
exempel storleken på byggnaderna var inte ett problem då MIC inte förändrade
höjder i någon större utsträckning, parterna var i stort sett överens om storleken på
bygget.

Det visade sig att de båda parternas vilja sammanföll även när det kom till
parternas förslag om huvudpunkter att inkorporera. Det förhåller sig så att
kvarteren i Karlstad är ovanligt stora (bredd och längd) och kommunen uttryckte
en vilja om att så att säga ”öppna upp” kvarteret. Detta ville även MIC för att på
så sätt få ingångar till sin galleria från alla de omgivande gatorna. Så detta
öppnande av kvarteret möjliggjordes av rivningen av ”Gula huset” mot Västra
Torggatan och en öppning även mot Drottninggatan. Berndtson hävdar att denna
lösning appellerade till båda parter.
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Göran Åberg, stadsbyggnadschef, Karlstads kommun
Åberg börjar sin redogörelse något tidigare än de övriga och nämner även de
ursprungliga projektidéerna. 1998-99 köper konsortiet MIC åtta av kvarterets tolv
fastigheter och gör då så att säga projektet möjligt. 1999 inkommer man med en
begäran om planändring och träffar även Åberg personligen. Åberg skissar då ned
en snabb lista på ”krav” eller förutsättningar som man från kommunens sida gärna
vill se uppfyllda. (Dessa är till exempel att bevara ”Gröna huset” och Riksbanken.)
Efter detta inkommer till kommunen en mycket ambitiös plan, bland annat med
en ca. 20 våningar hög ”skyskrapa” i mitten av kvarteret. Även om detta förslag
kanske skulle betraktas som en vision, så var det alldeles oproportionerligt och
Åberg ansåg inte att det var möjligt att jobba vidare med den utformningen.

Hösten 1999 presenterar MIC ännu en skiss. Även om skyskrapan inte längre var
med var det tydligt att förslaget sprungit ur samma vision. En sådan hög
exploateringsgrad kunde knappast förankras och Åberg såg inte att man skulle
kunna gå vidare i detta.

MIC kopplar nu in ett nytt arkitektkontor, Tengboms, och enligt Åberg hade man
nu ett sundare sätt att närma sig projektet. Man ställer sig frågan ”vad vill vi ha?”
och ”vad behövs för att genomföra det?”. Efter detta är det enligt Åberg tyst i tre
månader, sedan presenteras ett nytt koncept med ett hotell i hörnet
Järnvägsgatan/Tingvallagatan. Detta hotell tyckte Åberg var prydligt och trodde
att det skulle gå att förankra. Dock tyckte många att Hotellet med sina 10-12
våningar var alltför högt. Dock var det nya förslaget en bättre och hållbarare
produkt.

2001 är det återigen tyst. Det visar sig att hotellkedjan dragit sig ur. (Det är i detta
läge den nuvarande VD:n Sture Emanuelsson kommer in i MIC.) Tengboms
arkitektkontor byts ut mot Brunnberg och Forsheds arkitektbyrå under våren 2002.
Åberg anser att man nu arbetade på ett förnuftigare sätt: ”inifrån ut”! Man börjar
nu i kalkylen och ser vad man vill och kan inkorporera i projektet. Arkitekterna
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skapar nu den nya gestalten med bostäder, som i stort sett levt kvar fram till
detaljplanebeslut. Denna bebyggelse kallar Åberg för mer återhållsam och inte
lika utstickande. Detaljplanearbetet kunde under 2003 starta, och slutgiltigt lov
gavs i början av 2005.

Henrik Lindblom, vice ordf./ordf byggnadsnämnden, Karlstads kommun
Lindblom menar att det egentligen inte var något problem med kvarterets
användning, kvarteret har förr i huvudsak används till affärslokaler. Kommunens
ståndpunkt var alltid att man ville ha butiker på den ytan, så när MIC kom med
förslaget, var det ingen diskussion om just användningsområdet.

Lindblom berättar att diskussioner om byggnadernas storlek kom igång i ett tidigt
skede och gick fram och tillbaka. Man måste ju försöka se vad som är möjligt vad
gäller volym och höjd i förhållande till omgivningen.

Men, fortsätter Lindblom, konflikter om till exempel volym är ju egentligen ingen
konflikt, det är ju självklart att exploatören vill få ut så stor yta som möjligt. Och
lika självklart är det att kommunen vill se till andra värden, till exempel utseende
och miljöpåverkan. Man är nöjd med den storlek som det till slut blev.

3.2.2. Initiativ till förändringar under processens gång
Sture Emanuelsson, VD Mitt i City
Emanuelsson säger att eventuella ändringar i projektets huvudsakliga utformning
kom, och bör komma, från byggherren. Han säger att det är MIC:s
marknadsanalyser som avgör vad man skall försöka uppnå inom projektets ramar.
Så eventuella förslag till ändringar kommer således från byggherren/ägaren.

Håkan Berndtson, projektutvecklare Peab
På frågan om det framkommit förslag på större förändringar i projektets
utformning eller innehåll framhåller Berndtson planerna på ett hotell drivet av en
större hotellkedja, som skulle ha sin huvudsakliga utbredning mot hörnet
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Järnvägsgatan/Tingvallagatan, alltså ut mot Residenstorget. Detta innebär ju att
parterna var överens om denna lösning. Dock drog sig hotellkedjan omsider ur
projektet varvid MIC presenterade förslaget på bostäder. På grund av överskottet
av kontorslokaler i Karlstad var kontor inte att tänka på.

Enligt Berndtson mottogs denna ändring från hotell till bostäder positivt av
kommunen. Vidare har garaget under huset har ändrats storleksmässigt några
gånger men knappast orsakat några större konflikter.

Henrik Lindblom, vice ordf./ordf byggnadsnämnden, Karlstads kommun
På frågan om nya initiativ som kommit under processens gång ser Lindblom
mycket stora skillnader mellan de ursprungliga idéerna och den slutliga
detaljplanen. Detta är knappast något ovanligt, och dessa förändringar förankrades
alltid i en utförlig dialog. Saker som ändrats är till exempel hotellets utformning
efter länsstyrelsens backning och senare skiftet från hotell till bostäder.

3.3. Inflytande i processen
3.3.1. Det reella inflytandet genom att få sin vilja igenom
Sture Emanuelsson, VD Mitt i City
Emanuelsson drar sig till minnes om det funnits några saker som kommun och
byggherre velat ha löst på olika sätt. Här nämner han först och främst det ”Gröna”
och det ”Gula huset”. Här hade man som bekant olika åsikter där kommunen ville
behålla de gamla husen medan MIC ville att de skulle ersättas. Dock tycker
Emanuelsson att dialogen häromkring präglades av en lyhördhet där synpunkter
och idéer togs på allvar. Han ser det som att en kompromiss förhandlades fram
(det ”Gröna huset” sparas medan det ”Gula” rivs), och han ser den kompromissen
som jättebra.

En annan tvistefråga var enligt Emanuelsson hörnet Tingvallagtan/Järnvägsgatan.
Här kände båda parter att byggnaden såsom ett ”fönster mot staden” var mycket
viktig. Emanuelsson uttrycker MIC:s ståndpunkt som en vilja att ”bygga av sin
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tid”. Och han tycker att man fick igenom detta, dock är byggnadens utformning
och innehåll en väl fungerade kompromiss. Han bedömer dock att dessa båda
tvistefrågor löstes på ett mycket smärtfritt sätt. Angående gestaltningen på
byggnaderna ville man från vissa kommunala håll hålla ganska hårt på språket
från omgivande byggnader även i nybyggnationen. MIC ville dock försöka få
byggnader av den tid vi lever i och förespråkade en något friare och modernare
utformning. Detta lyckades man med och resultatet kan nog ses som
tillfredsställande.

Håkan Berndtson, projektutvecklare Peab
En sak som de båda parterna enligt Berndtson hade delade meningar om var
det ”Gula”- och det ”Gröna huset”. Dessa båda gamla trähus låg/ligger vid Västra
Torggatan. Dessa byggnader har olika värden, dels kulturhistoriska sådana i och
med att de är två av de få trähusen som byggdes direkt efter stadsbranden som står
kvar där, och dels värde såsom ”port” mot det kommersiellt viktiga gångstråket
Västra Torggatan. Meningarna gick isär i det att MIC ville riva båda byggnaderna
medan krafter från kommunalt håll ville behålla dem med hänvisning till
kulturhistoriska och arkitektoniska värden.

Berndtson nämner rivningen av båda husen som ett förslag som MIC inte fick
igenom. Istället kom en, som han kallar det, politisk kompromiss till stånd där
rivningslov gavs för det ”Gula huset”, men inte för det gröna.

Henrik Lindblom, vice ordf./ordf. byggnadsnämnden, Karlstads kommun
Lindblom nämner det ”Gula” och det ”Gröna huset” på frågan om eventuella
konflikter. Konsortiet ville få rivningslov för båda husen, detta för att få större
exponering mot Västra Torggatan. Dock fanns det vissa inom kommunen som av
kulturvärdesskäl ville behålla de båda husen som är ganska låga trähus byggda
ganska snart efter branden. Det ”Gula huset” var i sämre skick så en kompromiss
kom till stånd, där rivningslov gavs för det ”Gula huset” men inte för det ”Gröna”.
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Villkoret var att den byggnad som ersätter det ”Gula huset”, inte skall kontrastera
allt för mycket mot det gröna, och på så sätt alltför markant förändra gatubilden.
Det första förslag som MIC inkom med uppfyllde enligt kommunen inte detta
krav. Detta förslag återremitterades av detta skäl, och fick göras om.

Jag frågar Lindblom om han uppfattade några förslag som krav från kommunens
sida. Garaget var någonting som man från nämndens sida var mycket bestämd på.
Lindblom minns andra projekt av liknande slag där man, i hans tycke, inte varit
tillräckligt bestämd på den punkten vilket senare skapat problem. Vidare hade
man naturligtvis krav på storleken på byggnaderna, i detta projekt var det ju
omgivningen som bestämde detta.

Lindblom talar även om hörnet Järnvägsgatan/Tingvallagatan. I detta attraktiva
hörn ville man från kommunens sida skapa allmänna utrymmen. MIC ville från
sin sida gärna se bostäder i denna byggnad. Man kompromissade och enades om
att två mellanvåningar skulle bli bostäder, medan de två nedre våningarna plus
den översta skall bli till exempel restaurang.

Håkan Broström, projektansvarig, WSP Management
På frågan om några krav och förslag från parterna uppställdes, berättar Broström
om ett antal ting där kommun och MIC var oeniga. Från kommunens sida, genom
nämnden, och här var det miljöpartiet som tryckte på, inkom en begränsning av
antalet p-platser till 385. Broström tror dock att man skulle kunna ha fått plats
med några bilar till.

Vidare ställde kommunen krav på att två innergårdar skulle lämnas oexploaterade.
Det gällde mindre områden bakom ”Gröna huset” och bakom riksbanken. Så
skedde också. Broström berättar vidare att varuintaget varit en stötesten.
Kommunen ville, enligt honom, att infarten till godintaget skulle finnas på
Järnvägsgatan medan utfarten skulle placeras norrut mot Tingvallagatan. Detta
kunde MIC inte gå med på, då man genom denna lösning skulle ”förlora”
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användningsbar yta i det hörn som skulle ”skäras av”. MIC:s förslag gick ut på att
både infart och utfart skulle ske från Järnvägsgatan. Det blev den sistnämnda
lösningen som slutligen genom detaljplanen bestämdes.

Hörnet mot residenstorget ville kommunen ha som offentliga utrymmen, medan
MIC ville använda det till bostäder. Det blev en kompromiss med restaurang på
de två bottenvåningarna, bostäder på de två nästföljande och restaurang i kupolen.

Byggnaden som skulle ersätta det ”Gula huset” var en konfliktpunkt. Enligt
Broström framkom från kommunen en vilja till att den nya byggnaden skulle vara
i samma höjd som det rivna huset och det ”Gröna huset”. (Till saken hör att de
båda fastigheterna med sina två våningar är/var markant lägre än omgivande hus.)
MIC ville bygga högre. Resultatet blev ett mellanting med ganska markanta
indrag på de övre våningarna för att få huset att ”se mindre ut”. I övrigt var det
inte några större stridigheter om höjden på byggnaderna, man var från MIC:s sida
tidigt medvetna om att det var höjderna på omgivningen som avgjorde de nya
husens höjd.

Göran Åberg, stadsbyggnadschef, Karlstads kommun
Åberg säger att man från kommunens sida hade en samling krav som man gjorde
klart att de måste uppfyllas. För det första ville man att den nya bebyggelsen
skulle passa ihop med de övriga husen och skapa en bild av ett sammanhållet
kvarter. Ett annat krav uppkom när spår av äldre valv hittades på väggarna in mot
gården på vissa av de andra husen. Kommunen ville att dessa skulle finnas kvar
på något sätt.

En tredje stötesten som Åberg nämner är hur hörnet mot residenstorget skulle
förvaltas. MIC ville av naturliga skäl låta detta attraktiva läge bli i huvudsak
bostäder. Från politiskt håll ville man däremot att allmänheten skulle få bättre
plats där. Resultatet blev en kompromiss där de nedre två våningarna blivit

34

restaurang/shopping, de nästkommande två våningarna bostäder och sedan en
restaurangdel överst.

Vidare var ett krav från kommunen att det ”Gröna huset” mot Västra Torggatan
skall få stå kvar. MIC ville att det ”Gröna huset” såväl som det ”Gula huset”
skulle rivas, och från kommunens håll ville en del att båda fastigheterna skulle
behållas som de var. Enligt Åberg var dock det ”Gula huset” i så dåligt skick att
det knappast var försvarbart att behålla det. Resultatet blev en kompromiss där
det ”Gula huset” revs medan det gröna fick stå kvar.

Kommunen ställde, enligt Åberg, vidare som krav att kvarteret skulle klara av sin
egen parkering, vilket ju löstes genom en underjordisk parkering i två plan. I
samma anda ville man inte heller att godstransporter till kvarteret skulle ske ”med
lastbilar på gatan”. Istället skulle detta klaras av inne i kvarteret. Åberg hävdar att
dessa krav mottogs som just krav och parkering, transport, valv och en
sammanhållen visuell lösning tillgodoseddes. Frågan om det ”Gula” och
det ”Gröna huset”, samt användningen av hörnet mot residenstorget kan inte annat
än betraktas som kompromisser.

3.3.2. Hur aktörerna har uppfattat parternas inflytande
Sture Emanuelsson, VD Mitt i City
Emanuelsson tycker att kommunen definitivt haft ett inflytande. Kommunen har
hållit hårt på de saker som den skall göra och de krav som den måste genomdriva.
Kommunen har, enligt Emanuelsson, hållit sig på sin kant men ändå tagit sitt
ansvar för att möjliggöra projektet.

Håkan Berndtson, projektutvecklare Peab
På frågan om vilket inflytande Berndtson anser att MIC haft på detaljplanens
slutliga form svarar han att han bedömer det som stort. Genom hela processen har
MIC haft stort inflytande och kommunen måste lyssna. Detta tror Berndtson beror
på att kommunen hela tiden har varit väl medveten om att projektets ekonomiska
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mål måste uppnås för att vara möjligt. Kommunen har alltid varit positiv till
projektet och enligt Berndtson är det tydligt att man vill bygga. Han tycker att
detta tydligast avspeglar sig i politikernas mycket positiva inställning. Kanske det
till och med är så att tjänstemän på kommunen som eventuellt sticker ut hakan åt
något håll kan få en smäll på fingrarna ”från högre ort”. Vidare kan man inte
underskatta det faktum att kommunen vet om att Peab Karlstad måste övertyga
sina aktieägare ute i landet att Karlstad är någonting att satsa på, inte bara i detta
projekt utan även i framtiden. Så om man vill skapa förutsättningar till
investeringar så är kommunen, enligt Berndtson, medvetna om värdet av
samarbete.

Berndtson anser att kommunen haft ganska stort inflytande i detaljplanens slutliga
form. När inflytandeformen skall preciseras nämner han att kommunen hela tiden
haft full insyn i projektets framåtskridande och att man hela tiden bollat idéer
fram och tillbaka. Kommunen har hela tiden varit med på vad som händer.
Berndtson anser inte att just denna process skiljer sig så väldigt från andra. Man
strävar alltid efter en öppen dialog. Erfarenheten säger att det blir bäst resultat då.
Han hävdar att Peab generellt brukar försöka föra en intensiv dialog med
stadsbyggnadskontoret och andra berörda enheter.

Henrik Lindblom, vice ordf./ordf byggnadsnämnden, Karlstads kommun
Lindblom säger att man måste fråga sig vad byggherren vill, när jag undrar om
byggherrens inflytande i den slutliga detaljplanen. I det här fallet ansåg man från
kommunens sida att MIC inkommit med ett bra och eftertraktansvärt projekt, och
då är det ju kommunens uppgift att hänga på. Vilket man gjorde i det här fallet.

Vad gäller kommunens inflytande anser han att nämnden har fått ett gott
inflytande genom hela arbetet, och man har fått igenom många av sina synpunkter.
Dialogen mellan parterna tycker han har varit bra och omfattande, likaså insynen i
arbetet. Hela tiden har man dock haft förståelse för affärsmännens vilja att få
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mycket yta och valuta för pengarna. Nämnden har ju hela tiden velat att bygget
skulle bli av.

Håkan Broström, projektansvarig, WSP Management
När Broström bedömer MIC:s inflytande i processen, så säger han att man nog
måste vara nöjd med det inflytande man haft. Dock påpekar han att kommunen
inte på något sätt lagt sig platt, utan tvärtom kontinuerligt kommit med mothugg
och egna initiativ. Han anser att detta argumenterande med kommunen har varit
mycket värdefullt för processen. I och med samrådhandlingar och sådant har ju
även andras intressen genom kommunen kommit upp på bordet, till vilket hänsyn
måste tas.

Broström betecknar dock inte denna process som speciellt konfliktfylld. Olika
ståndpunkter och idéer är ett normalt skeende, och här skilde sig inte MIC
och ”druvan”, särskilt mycket från någon annan planprocess.

Göran Åberg, stadsbyggnadschef, Karlstads kommun
På frågan om Åberg på något sätt kan bedöma kommunens inflytande över
processen, ställer han sig frågande till begreppet inflytande i de här sammanhangen. Det är ingen som sitter med facit i hand och vet vad som blir bäst på lång
sikt, varken MIC eller kommunen. Naturligtvis sitter byggnämnden på alla
verktyg som behövs för att säga nej till någon del eller hela projekt. Men inte
heller nämnden vet hur ”det skall vara”. Åberg framhåller processen som helt
nödvändig för en bra slutprodukt, och där bör ju alla parter ha inflytande och
möjlighet att säga sitt.

Man måste veta vad det egentligen handlar om: vad vill kommunen? Jo, i det här
fallet ville man att projektet skulle genomföras, och kommunens roll blir då att
peka på vad som är viktigt. Visst finns det gränser som kommunen måste hålla på,
kulturella eller miljövärden till exempel, men att ge sig in i användningen av delar
av fastigheter är inte nödvändigtvis kommunens roll, det får, och ska, exploatören

37

sköta. Men på det man vill ha inflytande över, bedömer Åberg alltså att
kommunen har haft det.

3.4. Resursberoende i processen
Håkan Berndtson, projektutvecklare Peab
Berndtson upplever att MIC eller Peab tillfört någonting i processen som
kommunen inte kunnat (resurser), nämligen ”kunskap”. Dock inte teknisk
kunskap som man kanske hade förväntat sig, utan en kunskap om omvärldens och
marknadens behov. Berndtson menar att det är exploatören som har kunskap om
vad marknaden efterfrågar, nu och i framtiden. Exploatören vet mer om
inflyttning, omflyttning, företagsetableringar och annan information ”utifrån”.
Berndtson menar att kommunen inte har den kunskap som krävs för att få igång
(lyckade) projekt av den här typen, och anser inte heller att det är dess uppgift.

Däremot anser inte Berndtson att MIC har ett professionellt eller tekniskt övertag
på kommunen. Kommunen har enligt honom kompetent personal, så han upplever
inte att MIC kunnat göra kommunen beroende av dem av det skälet. Vidare ansåg
Berndtson att det är MIC som besitter de finansiella resurser som krävs för att ro
ett sådant projekt i land, och det är väl ganska självklart i en sådan här situation.

Håkan Broström, projektutvecklare WSP Management
Broströms svar på frågan om resurser handlar om MIC:s kreativitet. En sak som
han identifierar som MIC:s styrka är den erfarenhet av stora projekt, den
kreativitet och det idéskapande som präglar ledningen i MIC. Den kompetens som
skapas av erfarna personer, med utlandserfarenhet och toppositioner i branschen
ser Broström som nödvändig för att kunna ro ett sådant här projekt i land. Och
denna kompetens finns enbart hos byggherren i detta fallet,

Sture Emanuelsson, VD Mitt i City
Då området skall domineras av handel krävs en kunskap om detta, Emanuelsson
menar att MIC i större utsträckning än kommunen har denna. Det handlar om
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kunskap om handelsfrågor, kunskap om tillgänglighet, layout av handelshus och
t.ex. antalet parkeringsplatser. Kort sagt är det bara byggherren, i det här fallet
MIC, som kan göra en sådan grundlig marknadsanalys som krävs. Kommunen
besitter å sin sida viktiga formella led och kanske framförallt kunskap om den
formella processen med möten, utställningar och dylikt.

Dock menar Emanuelsson att en stor del av kunskapen finns hos båda parter. Det
är naturligt att kommunen sköter de bitar som den är bäst på medan MIC gör
sådant som bara MIC kan göra. Det stora gemensamma området där båda har
kunskap måste präglas av dialog och samarbete vilket han tycker har
genomsyrat ”Mitt i City”-projektet.

Henrik Lindblom, vice ordf./ordf byggnadsnämnden, Karlstads kommun
Lindblom är tveksam till att MIC besitter resurser som kommunen är i behov av.
Han anser att kompetensen finns på båda sidor. Han säger sig ha ett mycket stort
förtroende för tjänstemännen på de ansvariga förvaltningarna. Lindblom säger att
han tror att en relativt stor kommun likt Karlstad har det annorlunda än en mindre
kommun, som kanske har svårt att ha den kompetensen på alla områden.

Lindblom säger vidare att det naturligtvis är så att MIC är bra på att förhandla och
lägga fram sina förslag, men någon överlägsenhet i kompetens, som gör dessa
situationer svåra för kommunen, anser han alltså inte föreligger.

Göran Åberg, stadsbyggnadschef, Karlstads Kommun
Åberg är tveksam till att kommunen har kommit i beroendeställning gentemot
MIC i någon aspekt. Han anser att kommunen byggnadstekniskt inte står i någon
beroendesituation. När det gäller utformningen av och möjligheterna med
detaljplaner så är det stadsplaneringskontoret som har kompetensen. Att
kommunen i detta sammanhang skulle ha någon kompetenslucka anser Åberg inte.
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Vidare anser Åberg att kommunen sitter på kunskap som projektet är beroende av.
Detta är, menar han, kunskap om staden Karlstad och den omvärld som bygget
befinner sig i. Man har kunskap om ”rutnätet Karlstad”, som Åberg uttrycker det,
med dess rörelse, grönska, människan i den och konsekvenser och helhetssyn.
Detta är en unik kunskap som enbart kommunen besitter.

3.5. Övrigt om förhållandet mellan kommunen och MIC
Håkan Berndtson, projektutvecklare Peab
Berndtson anser att personliga relationer är mycket viktiga i ett projekt av den här
typen. Han anser att relationen mellan Peab i hans fall och kommunen är och har
varit mycket goda. Berndtson säger att hans roll initialt är som idékläckare, och
för att den rollen skall bli lyckad krävs ett mycket gott kontaktnät. I detta projekt
sökte man tidigt kontakt med kommunen för att starta dialogen om att en ny
detaljplan behöver upprättas.

I anslutning till detta säger sig Berndtson se att ett nytt mönster vuxit fram de
senaste 10- 15 åren. Han menar att exploatörens roll som initiativtagare har vuxit
markant, det är exploatören som kommer med idéer, som kommunen sedan får
förhålla sig till. Han säger att kommunen blivit mycket mer flexibel och
samarbetsvillig, vilket ger bättre förutsättningar för Peab, men även bättre
möjligheter till en bra slutprodukt.

Berndtson tror att denna förändring framförallt kan spåras i kommunens intresse i
att pengar skall investeras i Karlstad, och därför kommer kommunen med en
positiv inställning till alla förslag som kan bidraga till detta. Berndtson tycker
dock att kommunen ibland brister i snabbhet i detaljplaneprocesser, vilket kan
hämma möjligheter och initiativ. Vidare gäller det genom planer och stöd till
projekt att förbereda sig för framtiden och tänka framåt. Ett projekt som skall stå
färdigt om 4-5 år måste börja förberedas. Här tycker Berndtson att kommunen
ibland saknar denna framförhållning.
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I det senare skedet, när projektet började likna den senare slutprodukten, utnyttjar
man möjligheterna till tredimensionell fastighetsbildning och skapar en tredelad
uppdelning där kommunen blir byggherre och ägare till garaget. Bolaget MIC
fastighets AB äger affärslokalerna och Peab äger lägenheterna. Berndtson anser
att detta var bra och kanske nödvändigt för att projektet skulle kunna förverkligas.

Håkan Broström, projektutvecklare WSP Management
Broström säger att en viktig aspekt var när det stod klart att det även skulle
behövas ett garage och MIC ansåg att det skulle bli för stora risker för deras del.
Efter förhandlingar och diskussioner uppkommer idén om att kommunen skulle
gå in som byggherre/ägare av garagedelen (detta blir genomförbart tack vare
möjligheten till tredimensionell fastighetsbildning). Detta samarbete anser
Broström vara en mycket viktig indikator på samarbetsviljan från kommunens
sida. Att sprida riskerna något skapar utrymme hos MIC, och Broström menar att
detta samarbete var ett mycket stort steg för att få igång bygget. Kommunen
förvärvade alltså garagedelen till vad Broström kallar ”rabatterat pris”. Han ser
det som att kommunen har ställt upp på alla sätt och den tröghet som han ibland
upplever från kommunens sida fanns inte i detta projekt.

Sture Emanuelsson, VD Mitt i City
En sak som är väldigt viktig och som präglade projektet var möjligheten till
tredimensionell fastighetsbildning. Arbetet med denna lagstiftning framskred vid
sidan av MIC-projektet och var enligt Emanuelsson i princip en förutsättning för
projektet. MIC är ett stort projekt och värt ca 800 milj. kr., och desto längre
arbetet framskred desto klarare blev det att MIC kanske inte ville stå som ensam
risktagare till hela projektet. Man utformade då ekonomiska kalkyler på
garagedelen och bostadsdelen där förutsättningarna för de enskilda fastigheterna
analyserades och sedan presenterades. Peab köpte bostadsdelen för ca. 200
miljoner kr. Garaget presenterades för kommunen och det kommunala
parkeringsbolaget Parkab, som, givetvis efter en egen analys, gick in som ägare
till garagefastigheten. Att gå in med de ca. 100 milj. kr. som garaget är värt visar
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enligt Emanuelsson på ett stort engagemang från kommunens sida. Inte bara går
man in som en kommersiell aktör och risktagare utan även med en attityd att man
vill vara med och möjliggöra projektet. Så genom detta blir två sidor av
kommunen synlig; inte bara genom de formella och konventionella delarna av
verksamheten, utan även i en kommersiell och deltagande roll. I ett kritiskt skede
går man alltså in och tar en del av risken, vilket ju gjorde projektet möjligt. Som
ett uttryck av detta så är det inte heller troligt att kommunen kommer att stå som
ägare till garaget för all framtid, utan detta kommer troligtvis att säljas.

Emanuelsson säger att han faktiskt ser MIC som ett unikt projekt utifrån ett
samhällsbyggnadsperspektiv. MIC ägs till 75% av stora välkända varumärken;
Peab, Konsum Värmland, Löfbergs fastighets AB och NWT, av vilka de tre
senare har mycket stark lokal anknytning. Detta visar enligt Emanuelsson 1) en
vilja till tillväxt inom staden, 2) en tro på Karlstad och 3) en vilja att hålla uppe
fastighetsvärdena i stadens centrala delar. Så här finns alltså tre starka lokala
aktörer plus kommunen, som är villiga att satsa i en stad de tror på. Detta är riktigt
häftigt, och Emanuelsson är tveksam till att kommunen skulle vara så positivt
inställd om det var en ”utsocknes” aktör som ville smälla upp ett köpcentrum.

Henrik Lindblom, vice ordf./ordf byggnadsnämnden, Karlstads kommun
Lindblom tror även han att möjligheten till tredimensionell fastighetsbildning var
mycket viktig för möjligheterna till projektets genomförande. Detta innebar i det
här fallet att kommunen äger garaget, MIC äffärsytorna medan Peab äger
bostadsvåningarna. Detta ger ekonomiskt fördelaktigare lösningar.

Vidare talar Lindblom om de visioner som trots allt behöver genomsyra
planeringen från hans perspektiv. Man har ju faktiskt ett övergripande mål om att
Karlstad skall växa, utvecklas och dra till sig investeringar. Man har en vision om
Karlstad med 100 000 innevånare. För att uppnå dessa mål anser Lindblom att
positiv attityd är viktigt, man måste försöka se möjligheterna istället för
problemen med ett projekt eller idé. Han anser att kommunen blivit bättre på detta.
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4. Analys: initiativ, inflytande och resurser
4.1. Initiativet
4.1.1. Det ursprungliga initiativet
Det står klart att initiativet till att bebygga kvarteret druvan på detta sätt kom från
MIC:s sida. Det var MIC som 1999 i och med sin begäran om planändring kom
att initiera projektet. Enligt stadsbyggnadschef Göran Åberg får konsortiet med
sig en lista med krav från kommunen (t.ex. bevarandet av riksbanken och ”gröna
huset”). Det första initiativet/förlaget blir inte väl mottaget på kommunen, som
säger nej till den höga exploateringsgraden. Ytterligare ett förslag inkommer till
kommunen. Inte heller detta är godtagbart enligt Åberg. Även Emanuelsson, VD
för MIC, säger att de första utkasten inte var så genomarbetade som krävdes.

Initiativet kom alltså från MIC:s sida, men dessa första skisser accepterades inte
alls av kommunens representanter. Man skulle kunna tänka sig att det var ett
förhandlingsstrategiskt val av MIC att så att säga gå ut starkt för att på så sätt
skapa sig en god förhandlingssituation. Detta är dock inget som någon av
respondenterna antytt. Hur det än står till med den saken är det klart att även om
MIC genom dess skisser tog initiativet, så blev dessa långt ifrån några riktlinjer
för det fortsatta arbetet. I stället blev det ett klart nej från kommunens sida i fråga
om exploateringsgrad och rivningen av vissa byggnader. I och med kommunens
hårda hållning fick dessa skisser mycket liten inverkan på det fortsatta arbetet.

Redan här uppstår tveksamheter i min teoretiska litteraturanknytnings
tillämplighet på fallet. Det visar sig att enbart ett initiativ inte alls säkerställer
makt och inriktning över de fortsatta diskussionerna. När initiativet saknar reella
möjligheter att genomföras och kommunen i det här fallet anser detta, får
initiativtagaren ta dessa skisser tillbaka till ritbordet och börja om från början.

2002 återkommer MIC med ett nytt förslag utformat av en ny arkitektbyrå. Detta
förslag är bättre utformat och kommunen tycker att den fungerar. Detta förslag
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går i princip igen och håller ihop ända fram till detaljplanebeslut. Även detta
förslag är naturligtvis utformat av MIC, men tar större hänsyn än de föregående.
Emanuelsson påpekar att han tycker att det är så det skall gå till. Berntson säger
att det är ytan som är det viktiga för exploatören, men att man i detta förslag
visste vilken storlek på byggnaderna som skulle godkännas, så man höll sig inom
dessa implicita gränser.

Här är det alltså MIC som slår an tonen i och med sitt förslag, men det Berntson
ger utryck för är intressant. Det verkar som om kommunen genom sin klara
hållning givit byggherren så att säga tankemässiga gränser för exploateringsgraden. Åberg säger sig acceptera det nya förslaget, då det tillgodoser
kommunens krav i fråga om exploateringsgrad och bevarande av vissa byggnader,
och Berntson säger att detta tredje förslag godkännes just för att det går inom
gränserna. Här tycks det finnas ett implicit uttryck för makt från kommunens sida,
där byggherren vet med sig inom vilka gränser man kan röra sig.

Men, detta tredje förslag blir alltså det som accepteras. Och det fortsätter vara det
som man rättar sig efter, vilket ju går enligt teorins linje. Dock sätter jag ett
frågetecken inför att säga att detta visar på initiativets makt, då detta förslag blivit
riktlinjen först efter det att det står klart att det går inom de ramar som kommunen
satt upp. Vad som också förtjänar att nämnas är det faktum att den aldrig var
några större konflikter om vad kvarteret skulle användas till. Det stod klart från
både kommunens och byggherrens sida att det var i huvudsak handel som var
aktuellt. Så denna dimension på vad som skulle byggas var klart redan från start.

4.1.2. Initiativ till förändringar under processens gång
Jag har sett det som värdefullt att även undersöka de förändringar som kommit
under detaljplanearbetets gång. Dessa är väl inte att se som initiativ i begreppets
egentliga mening, dock vill jag ändå kort belysa de initiativ till större förändringar
som framkommit under projektets gång och hur dessa initiativ tagits.
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Emanuelsson säger att initiativ till större förändringar uteslutande kommit från
byggherren, och så bör det vara. Berntsson minner sig ändringen från hotell till
bostäder, vilket ju byggherren såg som nödvändig, detta var inget problem för
kommunen, snarare tvärt om. Lindblom säger att ändringar skett under projektets
gång, vilket är normalt. Även om initiativet kommit från MIC:s håll så har det
alltid förankrats i dialog.

När det alltså blivit tal om förändringar i projektets utformning är det MIC som
kommit med dessa initiativ och ingen av de intervjuade tycker att det skulle vara
på något annat sätt. Vad som nog är viktigt i detta är att initiativen i så fall rör sig
inom de ramar som det ursprungligt accepterade förlaget givit.

4.1.3. Initiativets betydelse
Sammanfattningsvis står det alltså klart att det är MIC, byggherren, som tagit
initiativet till projektet och även under dess gång. Dock är det mycket intressant
att kommunen säger stopp till de två första initiativen med hänvisning till en för
hög exploateringsgrad. Jag kan inte säga att de teoretiska grepp som lades fram
angående initiativets roll inte stämmer. Det tredje förslaget gick ju i princip
oförändrat ända till detaljplan. Dock får detta initiativ fäste först när det går inom
de av kommunen dragna gränserna, vilket ju visar att kommunen har makt att
säga vilken typa av initiativ som är möjligt och hur man önskar att detta ser ut i
stora drag. Ett implicit inflytande kan skönjas från kommunens sida när
byggherren säger sig veta var man skall röra sig för att få kommunens gillande.

Vidare kan man även ställa sig frågan, som Bengt Johannesson, om byggherrens
initiativ beror på kommunens vilja till detta eller på dess oförmåga att själv ta
initiativ. I det här fallet borde svaret bli att kommunen vill ge initiativet till
byggherren. Kommunen har knappast resurser eller vilja att bygga ett handelshus i
den här storleken. Man ville att tomterna skulle bebyggas, men kommunen var
alltså tvungen att vänta tills någon ville bygga, och när så blir fallet är det
naturligt att det är byggherren som stakar ut riktningen för arbetet. Dock räckte
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det som sagt inte med att presentera en vision, om dessa första förslag saknar
förankring spelar det ingen roll, de får ingen vidare betydelse.

4.2. Kommunens inflytande
4.2.1. Det reella inflytandet genom att få sin vilja igenom
För att på något sätt kunna bedöma det inflytande som parterna haft över
processen och över varandra har frågor om förslag eller krav som gått igenom,
förslag som inte gått igenom och kompromisser ställts.

Den konfliktpunkt som alla intervjuade nämner är de ”Gula” och ”Gröna husen”.
MIC vill som bekant riva båda dessa hus medan röster inom kommunen ville att
de skulle vara kvar. Vissa kulturvärden ställdes mot MIC:s uppenbara vilja till en
stor entré från Västra torggatan. Emanuelsson och Berndtsson från MIC:s håll
beskriver lösningen som en väl fungerande kompromiss. Även Åberg och
Lindblom från kommunen beskriver kompromissen som bra. Åberg menar att
det ”Gula husets” skick gjorde att det var svårt att försvara att det skulle sparas.
Här visar kommunen på visst inflytande genom att säga nej till rivningen av
det ”Gröna huset”. Å andra sidan visar det inte helt självklara beslutet att riva
det ”Gula huset” på en betydande kompromissvilja.

Utformningen av det hus som ersätter det ”Gula huset” kan betraktas som en
kompromiss. Å ena sidan propsade kommunen på en mindre byggnad än vad MIC
tänkt sig, samt ett indrag för att förminska byggnaden visuellt. Här påpekar
Lindblom att MIC inkom med ett förslag till ersättningsbyggnaden som man i
nämnden inte accepterade, då man tyckte att den kontrasterade mot omgivningen i
för stor grad. Således tvingade man MIC att inkomma med ett nytt mer
återhållsamt förslag. Dock måste tillstås att byggnaden inte kan sägas gå i linje
med det ”Gröna huset”, varken storleks- eller formmässigt. Även här
kompromissar båda parter, men det står klart att MIC haft ett mycket stort
inflytande på slutprodukten medan kommunen nog får se det faktum att
det ”Gröna huset” sparades som sin ”seger”.
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En annan stötesten som respondenterna identifierar är gestaltningen och
användningen av hörnet Tingvallgatan/Järnvägsgatan. Här ville MIC använda det
gynnsamma läget till privata ändamål medan kommunen insisterade på
allmänhetens tillgång. Detta innehåll var inget uttalat kommunalt mål från början,
men ansågs som viktigt, och man fick mycket riktigt till en kompromiss även här.
Emanuelsson talar om gestaltningen som en källa till diskussion. Här såg han
MIC som ”segrare” i och med hörnets, och övriga byggnaders, genomgående
moderna gestaltning, snarare än kommunens förslag med en utformning som
skulle gå mer i omgivningens språk. Här visar kommunen alltså sitt inflytande
genom att få igenom en mer allmännyttig användning av hörnet, medan dess
gestaltning präglades mycket mer av MIC:s vilja.

Både Lindblom och Åberg säger att parkeringsfrågan inte lösts i MIC:s tidiga
planering. Båda påpekar att det var att betrakta som ett krav att parkeringen skulle
lösas inom kvarteret. Kommunen utövade tveklöst sitt inflytande när man fick in
två underjordiska parkeringsplan i planförslaget, och därmed fick sin vilja igenom.
Dock menar jag att detta parkeringsgarage måste ses ur ännu ett perspektiv:
nämligen den situation som uppstår när det visar sig att kommunen är villig att gå
in som byggherre och ägare till garaget.

Det var inte klart i början av processen att denna lösning skulle bli aktuell.
Berndtson menar att möjligheten till tredimensionell fastighetsbildning i
förlängningen kanske var nödvändig för att kunna genomföra projektet.
Emanuelsson är ännu tydligare på den punkten. Han menar att det var nödvändigt
med en delning av fastigheten för att trygga finansieringen. Han menar att
kommunens ca. 100 miljoner visar på ett stort engagemang. Även Lindblom
påpekar kommunens roll i detta för att få projektet till stånd.

Det går inte att se kommunens intåg som kommersiell aktör i projektet genom
garaget som någonting annat än en indikator på kommunens vilja till att projektet
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blir av. Att som exploatör säga att projektet inte blir verklighet om ingen annan
går in som byggherre till garaget är väl en indirekt påtryckning av sällan skådat
slag. Kommunen framstår ofrånkomligen som mycket angelägen när man går in
med en sådan massiv investering, dock skall tillstås att ett parkeringsgarage med
detta läge är en relativt säker investering på sikt. Icke desto mindre framstår
kommunens villighet att gå in som kommersiell medaktör som en långtgående
handling, då man i och med detta sitter på dubbla stolar, både som tillståndsgivare
och som exploatör.

I detta avsnitt vill jag även helt kort uppehålla mig vid den byggrätt som den nya
detaljplanen medger och en jämförelse med den äldre planen. I avsnitt 2.2. såg vi
att den största enskilda skillnaden i exploateringsgrad var hörnet Tingvallagatan/
Järnvägsgatan som vetter mot Residenstorget. Här har man i den nya planen
medgivit att den kupol som skall kröna byggnaden skall vara hela 72,5 m över
stadens nollplan. Denna höjd är en avsevärd förändring och höjning av de 62,05 m
som maximalt var tillåtna enligt 1940 års plan. Att denna höjning skulle vara en
seger för byggherrens vilja att utöka byggrätten, är dock en förhastad slutsats.
Istället är det så att detta hörn stötts och blötts och den slutliga lösningen kan ses
som en gemensam skapelse mellan kommun och byggherre. Det var ett önskemål
från kommunens håll att detta hörn skulle utformas som ett fönster mot staden
(liksom att husets innehåll skulle komma allmänheten till del). Så denna frikostiga
planhöjd kan nog lika väl ses som en seger för kommunen som en för MIC.

De två huslängorna söder om respektive öster om denna hörnfastighet har, i alla
fall i fråga om byggnadshöjd, hållits betydligt kortare. Byggnaderna söder ut,
Järnvägsgatan, tillåts nu ha en totalhöjd om 65,0 m medan 1940 års plan medgav
65,25 m plus taköverbyggnad. Här har alltså byggrätten istället definitivt minskat
istället för att öka. Även byggnaderna mot Tingvallagatan har förblivit i stort sett
de samma i fråga om höjd. En maxhöjd om 62,05 m har bytts mot en totalhöjd om
65,0 m, en förändring som knappast är anmärkningsvärd. De tillåtna höjderna på
fastigheterna mot Västra torggatan har faktiskt sänkts. 1940 års 65,25 m på de
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fastigheter där de "Gröna" och "Gula husen" ligger/låg har 2003 minskat till
63,0/56,5 m för den byggnad som ersätter det "Gula huset". Även här har alltså
den tillåtna bygghöjden faktiskt sänkts vilket kanske inte var att vänta. Dock
måste tilläggas att de "Gröna" och "Gula husen" inte "utnyttjat" hela den tillåtna
höjden, vilket gör att den nya byggnaden ofrånkomligen är ganska mycket större
än det hus den ersatt.

Den nya detaljplanen avslöjar alltså inte några större eftergifter från kommunens
sida i fråga om byggrättens omfattning. Den nya planen medger definitivt en något
högre exploateringsgrad än den gamla, men dessa ändringar kan inte ses som
extraordinära. De nya byggnaderna går i linje med sin omgivnings, och kan
knappast sägas innebära några iögonenfallande excesser.

Något som också förtjänar att uppmärksammas i detta avsnitt är Peabs Håkan
Berndtsons reflektion om att politikerna varit villiga att ge tjänstemän ”en smäll
på fingrarna” om de uppfattat att denne försvårat projektet. Berndtson menar att
detta är en indikator på hur stark viljan från politikerhåll var att förverkliga
projektet. Dock var han den enda av de intervjuade som nämnde detta, och inte då
som ett uppfattat regelmässigt beteende utan snarare som en betraktelse.

Alltså ämnar jag inte överanalysera detta uttalande, utan nöja mig med att påpeka
att det är mycket intressant att en representant för exploatören ens uppfattar
förhållandet mellan politiker och tjänstemän som att innehålla sådana element.
Vad som dock framstår som en viktig aspekt på problematiken är det faktum att
en kommun inte alltid är att betrakta som en enhet, utan har en inomorganisatorisk
dynamik som är värd att uppmärksammas. Tänkvärda konflikter i liknande
processer finns kanske även mellan politiker och grupper av tjänstemän.
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4.2.2. Hur aktörerna har uppfattat parternas inflytande
Den andra infallsvinkeln jag använt för att försöka bedöma kommunens
inflytande i processen är att låta respondenterna berätta om hur de uppfattat detta
inflytande.

Emanuelsson bedömer det som om kommunen definitivt haft ett inflytande, i och
med de krav man haft och inte gett vika ifrån. Berndtson säger att han tycker att
kommunens inflytande varit ganska stort, och inte annorlunda än normalt. Dock
påpekar han att det alltid varit tydligt att kommunen velat bygga och att
kommunen alltså måste lyssna på MIC:s ekonomiska mål. Broström påpekar även
han att kommunen varit med genom hela processen och aldrig lagt sig platt.
Lindblom säger att man från nämndens sida varit nöjd med inflytandet och att
man i flera fall fått igenom sin vilja. Dock påpekar han att man i nämnden varit
positivt inställd till projektet och att man därför var angelägen att få projektet
genomfört och därför varit lyhörd för affärsmännens vilja. Åberg menar att man i
denna process haft inflytande över det man velat ha inflytande över, men i och
med att man hela tiden velat ha projektet i hamn låtit MIC ta ett stort ansvar för
planeringen av fastigheten.

Alla intervjuade säger alltså att kommunen har haft ett betydande inflytande på
utformningen av projektet, men att detta inflytande främst givit sig uttryck i de
grundläggande kraven om miljö och kultur bland annat i och med bevarandet av
det ”Gröna huset”. Man menar att kommunen har hållit hårt på det som den har
tyckt varit viktigt

Samtidigt finns genomgående en uppfattning om att kommunen mer eller mindre
medvetet har velat ta en mer passiv roll. Båda Åberg och Lindblom ger uttryck för
att det hela tiden varit kommunens vilja att få projektet genomfört. I deras svar
om kommunens inflytande framkommer att man är medveten om att MIC måste
ges ett visst utrymme och att kommunen borde nöja sig med mer grundläggande
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krav. Även respondenterna från MIC:s sida påpekar exempelvis att ”kommunen
hela tiden har varit väl medveten om att de ekonomiska målen måste uppnås”.

Det står alltså klart att båda parter ville att projektet skulle bli verklighet och att
båda visste om att även den andre ville det, vilket naturligtvis innebär att
kommunen i det här fallet har en sämre förhandlingssituation. (Dock bör det
påpekas att ingen direkt påtalat att kommunen hamnat i ett tydligt underläge just
därför.) Det som sagts om visionen om Karlstad med 100 000 innevånare och
andra mer eller minde uttalade tillväxtmål, gör väl att denna indirekta
beroendeställning blir ganska påtaglig. Även om ingen byggherre kan säga
att ”utan mig så faller visionerna om ett växande Karlstad”, så kan man antaga att
en kommun som Karlstad måste vara mycket mån om investeringar i den här
storleken (800 miljoner kr (!)) och av den här typen (breddad cityhandel). Utan
tvekan måste Karlstads behov av detta projekt spela in i hur stora krav man vågar
ställa på exploatören. Särskilt politikern Lindblom menade att man måste se MICprojektet i ett större perspektiv av Karlstads framtid och utveckling.

4.2.3. Inflytande
Om en sammanfattning av detta avsnitt skulle försöka formuleras torde det sägas
att kommunen har haft ett inflytande i den slutgiltiga produkten. De flesta av de
krav som kommunen uppställt blev också verklighet. Det som möjligtvis kan
ifrågasättas är rivningen av det ”Gula huset”. Detta var tillsammans med
utformningen och innehållet i hörnfastigheten Tingvallagatan/Järnvägsgatan de
största konflikterna enligt de intervjuade och båda kan ses om kompromisser där
alltså kommunen haft inflytande. Dock pekar svaren från samtliga intervjuade att
kommunen, förutom de grundläggande kraven, tog en relativt passiv roll. Detta
framkommer även i frågorna om hur aktörerna uppfattat kommunens inflytande.
Nästan samtliga svar pekar på kommunens formella makt och att man tagit strid
för ett antal krav. Men i övrigt verkar det även här uppfattas som kommunen
medvetet tagit en mer passiv roll och definitivt låtit MIC föra projektet framåt.
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Det faktum att kommunen går in som ägare och byggherre till garaget måste
betraktas som ett stort steg för att gå MIC till viljes. En indirekt maktutövning är
det avgjort fråga om.

Om en återknytning till den korta presentationen av Olof Peterssons diskussion
om maktbegreppet skall göras måste sägas att den undersökta maktrelationen
präglats av ett mått ömsesidigt inflytande. Det är ett faktum att det är kommunens
tjänstemän som besitter den formella makten att utforma detaljplaner och att det är
politikerna som beslutar om dess antagande. Men som Petersson påpekar kanske
makt och inflytande tar sig olika styrka i olika situationer. Här ställdes kommunen
inför möjligheten att få ett mycket stort och eftertraktat projekt till staden i hamn.
Naturligtvis växer den makt som MIC har som finansiär och byggherre genom
detta faktum (och kanske i än större utsträckning om man antar att MIC var den
enda intressenten som skulle kunna förverkliga detta). I den specifika situation
som uppstår skiftar maktförhållandet till MIC:s fördel.

Att på ett obestridligt sätt försöka bedöma parternas inflytande i en process som
den i uppsatsen undersökta, blir naturligtvis svårt. I arbetets första kapitel
presenterades en inflytandestege som fritt baserats på en av Bo Bengtsson
utvecklad stege.

FIGUR 2. Inflytandestege kommun - byggherre
1 kommunen tar beslut självständigt, medan byggherren saknar inflytande
2 kommunen tar beslut efter att ha informerat byggherren
3 kommunen tar beslut efter att ha konsulterat byggherren
4 kommunen tar beslut efter att ha (i stor eller liten utsträckning) vägt in byggg herrens vilja
5 kommunen tar beslut på byggherrens villkor

Även om denna stege sagts kanske enbart kan användas som ett tankeexperiment,
snarare än som ett exakt instrument avser jag här föra denna diskussion. Även
läsaren borde hålla med om att inget av alternativen 1-3 fungerar för att beskriva
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kommunens förhållande till MIC. Dessa tre alternativ tillskriver kommunen ett allt
för stort inflytande över MIC vilket knappast fanns i verkligheten. Inte heller
alternativ fem kan på ett korrekt sätt beskriva verkligheten. Det har påvisats att
kommunen visst har haft ett inflytande och ställt krav som i relativt stor
utsträckning mötts.

Således kvarstår alternativ 4 "kommunen tar beslut efter att (i stor eller liten
utsträckning) vägt in byggherrens vilja”. Det har framkommit att kommunen varit
väl medveten dels om projektets betydelse för Karlstad och dels om den
ekonomiska verklighet och de förutsättningar som måste uppfyllas för att projektet
skall kunna bli verklighet. Kommunen har ställt upp på ett flertal förutsättningar
som måst uppfyllas, exempelvis rivningen av det "Gula huset", som visar på
kommunens benägenhet att väga in MIC:s vilja.

Så även om alternativ 4 innebär en någorlunda bred kategori, placerar jag alltså in
kommunens förhållande till MIC i den här processen där. Kanske är det också i
det här fallet möjligt att strama upp definitionen till att istället lyda "kommunen
tar beslut efter att i stor utsträckning vägt in byggherrens vilja", ty i den här
processen står det klart att förutom ett par grundläggande krav var kommunen
mycket villig att gå MIC:s önskemål till mötes.

4.3. Kommunens resursberoende
Det tredje temat, som anlagts i både den teoretiska förankringen och i intervjuerna,
var så kallat omvärlds- och resursberoende. I uppsatsens första kapitel
teoretiserades en organisations omvärldsberoende i form av resurser. Pierre och
Montin klassificerar resurser som kan vara aktuella i en analys av lokal makt i
fyra typer. Legala-hierarkiska resurser handlar om formellt handlingsutrymme,
politiska resurser handlar om möjligheter att förankra sin vilja i det politiska
systemet, finansiella resurser handlar om finansiering och professionella resurser,
slutligen, handlar om förmågan att mobilisera nödvändig kunskap och kompetens.
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När Håkan Berndtson från Peab besvarade frågan om MIC:s eventuella besittande
av för kommunen kritiska resurser blev svaret jakande. Han menar att MIC
besitter kunskap om marknadens och omvärldens behov som är nödvändig för
projektet. Även är det enligt honom MIC som besitter de finansiella resurser som
krävs för ett sådant projekt. Således kan detta svar härledas dels till professionella
resurser och dels till finansiella resurser.

Håkan Broström på WSP säger även han att det är kunskap som MIC besitter och
som kommunen behöver. Han kallar det kreativitet, men detta svar kan härledas
till professionella resurser. VD:n Sture Emanuelsson är inne på samma spår. Den
kunskap om handel och dylikt som krävs i ett sådant här projekt finns bara hos
byggherren. Även detta svar härleder jag till professionella resurser.

I kontrast till dessa samklingande svar står respondenterna från kommunen och
deras svar. Byggnadsnämndens Henrik Lindblom anser inte att MIC besitter
någon för kommunen viktig resurs. Istället påpekar han att behövlig kompetens
finns hos båda parter. Stadsbyggnadschefen Göran Åberg svarar på samma fråga
nekande. Han anser inte att MIC besitter någon resurs som kommunen är
beroende av, framför allt inte kompetensmässigt.

Tvärtom menar Åberg att det är kommunen som besitter den viktiga kunskap som
krävs för ett projekt av den här typen. Den helhetssyn och kunskap om Karlstad
som kommunen har är en resurs som MIC behöver menar han. Detta uttalande är i
sig mycket intressant då alltså personer på båda sidor anser sig besitta de
kunskapsmässiga professionella resurserna som projektet kräver. Om man
överskattar sig själv eller underskattar den andre är svårt att säga. Visserligen står
väl inte personerna från MIC:s uttalanden om kunskap och handel i ett
motsatsförhållande till kommunens eventuella kunskaper om Karlstad och dess
samhälle. Dock är det intressant att ingen från kommunen igenkände de
kunskaper som MIC framhåller och vice versa.
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Några av respondenterna framhöll även andra resurser som de ansåg att
kommunen besitter. Åberg framhöll kommunens tekniska kompetens vad gäller
utformning av detaljplaner, alltså professionella resurser.

Emanuelsson framhöll att kommunen besitter de formella möjligheterna och
skyldigheterna i processen (möten, utställning etc.). Detta skulle alltså kunna
sägas vara en form av legala-hierakiska resurser som kommunen har. I detta
sammanhang torde även ändringarna i fastighetsbildningslagen som möjliggjorde
delningen av fastigheten kunna bedömas vara en legal-hierarkisk resurs som var
nödvändig för projektets genomförande.

Som nämnts ovan talar Berndtsson om att det är MIC som besitter de finansiella
resurser som krävs för att bygga. Detta faktum framkom underförstått även i de
övriga intervjuerna. Dock måste det påpekas att det knappast är rimligt att
kommunen skulle gå in som byggherre i ett galleriaprojekt idag. Så även om det
är MIC som besitter dessa resurser, är det ändå på något sätt underförstått att det
så skall vara, och att detta förhållande är normalläget. Men då man från
kommunalt håll gärna ville att Druvan skulle bebyggas på detta sätt går det
kanske inte att bortse från MIC:s (som finansiär), makt i detta avseende.

Sammanfattningsvis kan det alltså sägas att byggherren MIC besitter de
finansiella resurser som krävs för att genomföra projektet, och det är ingen som
hävdar någonting annat. Respondenterna som talar för MIC framhåller även att de
besitter professionella resurser som är nödvändigt för projektet. Det sistnämnda
framhåller inte respondenterna från kommunen, som istället framhåller sina
professionella resurser. I sammanhanget kan även de legal-hierarkiska resurser
som kommunen har i sin formella makt framhållas, liksom möjligheten till
tredimensionell fastighetsbildning.
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5. Slutsatser och diskussion
5.1. Slutsatser
5.1.1. Besvarande av forskningsfrågor
Baserat på de tre presenterade temana utformades i uppsatsens första kapitel tre
forskningsfrågor som avsåg att i någon mån motsvara dessa. Nedan följer dessa
frågor och, baserat på det fjärde kapitlets analys, svar på dessa. Först avhandlas
den första frågan som handlar om initiativets betydelse:

1) Har initiativet haft en avgörande betydelse för inflytandet i planprocessen och
projektets slutliga utformning?

Nej. Det ursprungliga initiativet fick ingen nämnvärd inverkan på den fortsatta
processen eller den slutliga produkten. Kommunen sade nej till en
exploateringsgrad som den tyckte var för hög, och tvingade MIC att anpassa sig
till detta. Och det ursprungliga initiativet blev inte någon ”mall” varifrån de
senare diskussionerna mynnade. Dock präglades hela processen fram till slutlig
detaljplan av att det var MIC som kom med förslag om utformning, och detta
tyckte i princip alla respondenter var det bästa sättet att föra processen framåt.

Den andra forskningsfrågan behandlar parternas inflytande över processen och
hur aktörerna upplevt detta. Frågan formulerades så här:

2) Har kommunen haft ett stort inflytande i detaljplanens slutliga utformning och
byggrättens storlek?

Nej. Förutom de grundläggande krav som kommunen förde fram, vilka
visserligen var någorlunda omfattande (kulturvärden och allmänna höjdrestriktioner), valde kommunen en i mycket tillbakahållen position i sitt
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förhållande till MIC. Det står klart att MIC haft ett stort inflytande över
utformningen av bebyggelsen och fått igenom många av sina förslag.
Fråga tre handlar om kommunens eventuella resursberoende gentemot MIC och
formulerades som här följer:

3) Kan kommunens beroende gentemot omvärlden betecknas som stort, och
därmed dess handlingsutrymme som litet, under projektets utformning?

Nej. Det kan inte sägas att kommunen på grund av oförmåga att mobilisera
resurser hamnat i en beroendeställning gentemot MIC. Det som går att diskutera
är det faktum att kommunen ville ha handel på området och att MIC de facto var
de enda som kunde förverkliga detta. Således hamnade kommunen indirekt i en
beroendeställning gentemot MIC. Men att MIC besitter några resurser som skulle
kunna beröva kommunen dess handlingsutrymme föreligger alltså inte.

1.5.2. Besvarande av den övergripande forskningsfrågan
De tre ovan besvarade forskningsfrågorna syftade till att ge underlag för att kunna
besvara arbetets övergripande forskningsfråga:

Har kommunen ett reellt handlingsutrymme att styra över markens användning
och byggnadens utformning på central och eftertraktad mark i ett stort
byggprojekt såsom ”Mitt i City”?

Nej. Naturligtvis har kommunen alla formella möjligheter att tillåta vad den vill
på den aktuella marken på kvarteret Druvan. Dock anser jag att de förutsättningar
som detta projekt hade; möjligheter till en väldigt stor investering, breddad
cityhandel, en möjlig del av en bredare tillväxtpolitik mm., innebar att kommunen
hamnade i någon form av beroendeställning där MIC i stor grad kunde styra över
markens användning och utformning. Därmed vill jag inte förminska kommunens
möjligheter att få igenom sina grundläggande krav, kommunens representanter
uppfattade ju saken som om de ”fått igenom det de verkligen vill ha”.
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1.5.3. Uppfyllandet av syftet
Som läsaren kanske minns formulerades i inledningskapitlet även ett syfte med
uppsatsen, som på ett övergripande sätt skulle sätta upp målet för undersökningen.

Syftet formulerades som att undersöka om kommunen har ett reellt handlingsutrymme att styra över markens användning och byggnadens utformning i ett stort
och prestigefyllt byggprojekt.

I och med de tre teman som anlagts och att de därtill hörande forskningsfrågorna
besvarats anser jag att syftet med uppsatsen har uppfyllts. Intervjuerna baserade
på temana belyser den problembild som syftet målar upp, och ger en bild av hur
aktörerna uppfattat förhållandet mellan kommun och byggherre samt deras
handlingsutrymme.

5.2. Det uppätna monopolet
Så, vad skulle då detta kunna berätta inte bara om förhållandet mellan kommunen
och "Mitt i City"-projektet, utan även om det kommunala planmonopolets och
kommunens roll idag?

Det jag först vill peka på är att kommunen knappast alltid kan ses som en enhetlig
aktör. Inom organisationen kan mål uppfattas och värderas olika. I
undersökningen stod det klart att politikerna tyckte att projektet var mycket
eftersträvansvärt och mycket skulle göras för att göra det möjligt. Det framkom ett
behov av att ”se det större perspektivet” och att se att projektet skulle kunna vara
till båtnad för staden på flera sätt.

En kommun som Karlstad med en relativt stor tätort, men som ändå har problem
med tillväxt och ett geografiskt något dåligt läge ”vid sidan om”, måste utan
tvekan taga tillvara de möjligheter som ges när det kommer till investeringar,
arbetstillfällen och ett mer attraktivt centrum. Jag menar att en kommun som
Karlstad hamnar i ett indirekt beroendeförhållande till den exploatör som kan
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erbjuda detta. Exempelvis Stockholms stad skulle nog kunna säga att de inte
behöver ett handelshus till utan att för den skull behöva riskera utveckling och
investeringar i staden. Den förmånen har inte Karlstad idag.

Kommunen har monopol på att utfärda och godkänna detaljplaner. Detta kommer
nog inte heller att förändras inom en snar framtid. Inte minst på grund av miljöoch säkerhetsmässiga mål som är beroende av den kontrollerade planeringen. Men
nog kan man antaga att marknadens mål och behov idag kan betraktas som
likvärdiga miljö, kultur och säkerhet när det kommer till avgörande skäl till vad
som skall eller inte skall byggas. Och för all del, det är väl inte självklart att det
allmänna alltid skall kunna veta vad medborgarna värdesätter mest. Men det
monopol som Plan- och bygglagen ger utrymme för finns inte. Det som blir
aktuellt i ett sådant här tydligt kommersiellt projekt är i stället en funktion för att
foga samman exploatörens marknadsmässiga mål med kommunens lagstadgade
krav i form av t.ex. miljöhänsyn.

Marknaden och, verkar det som, dagens viktigaste mål, tillväxt, har kanske blivit
de viktigaste vägvisarna för planeringen. Och kommunen kan kanske sägas ha
tagit ett steg tillbaka. Eller om man så vill, låtit tigern äta upp denne…
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Bilaga 1. De intervjuade personerna
Håkan Berndtson
Projektutvecklare, Peab
Intervjun genomfördes i Peab Sverige AB:s lokaler i Karlstad den tjugofemte
april 2005 mellan klockan 09:30 och 10:30

Håkan Broström
Projektansvarig, WSP Management
Intervjun genomfördes i WSP:s lokaler i Karlstad den elfte maj 2005 mellan
klockan 10:15 och 11:15

Sture Emanuelsson
VD, Mitt i City
Intervjun genomfördes på Rica Hotel i Karlstad den tjugofjärde maj 2005 mellan
13:45 och 14:35

Henrik Lindblom
Kommunalråd (fp)
V. ordf. byggnadsnämnden Karlstads kommun, 1999-01-01 – 2001-11-01
Ordf. byggnadsnämnden Karlstads kommun, 2001-11-02 – 2002-12-31
V. ordf. byggnadsnämnden Karlstads kommun, 2003-01-01 –
Intervjun genomfördes i stadshuset i Karlstad den tjugofemte april 2005 mellan
13:30 och 14:40

Göran Åberg
Stadsbyggnadschef, Karlstads Kommun
Intervjun genomfördes i stadshuset i Karlstad den tionde maj 2005 mellan 16:00
och 17:30

Bilaga 2. Intervjumall
0) Hur uppfattar du förhållandet mellan kommunen och
byggherre?
1) Hur kom man fram till att området överhuvudtaget skulle
bebyggas? Vem tog detta initiativ?
2) Hur bestämdes vad som skulle byggas?

INITIATIV
3) Hur bestämdes hur mycket som skulle byggas?
4) Vem utformade och presenterade projektet från
början?
5)Fanns det olika förslag från kommun respektive
byggherre? Vad i så fall var huvudpunkterna i dessa?
6) Under processens gång, framkom det några större nya
förslag/förändringar? Vem tog initiativ till dessa?
7) Fanns det några specifika krav från kommun/byggherre?
Hur mottogs och behandlades dessa?

INFLYTANDE

8) Har kommun/byggherre fått igenom sina förslag? Vad har
gått igenom/vad har inte gått igenom?
9) Hur stort inflytande anses byggherren haft i detaljplanens
slutliga form?
10) Hur stort inflytande anses kommunen haft i detaljplanens
slutliga form
11) Har byggherren bidragit med något som kommunen inte
hade? Professionella, finansiella eller andra resurser?

RESURSER
12) Kan någon resurs identifieras som extra viktig för
projektet/planen?

Bilaga 3. Del av stadsplan för Tingvallastaden 1940

Bilaga 4. Del av detaljplan för Druvan, karta

Bilaga 5. Del av dpl för Druvan, förslag till bebyggelse

