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Sammanfattning  

I Stockholmsregionen är transportsystemet i dag en av de mest utmanande 

frågorna att hantera för att regionens och stadens utveckling ska bli långsiktigt 

hållbar. Mot denna bakgrund har de flesta offentliga aktörer som bedriver 

planering av bebyggelse, trafik och infrastruktur i regionen formulerat mål om 

att det hållbara resandet – alltså resandet med gång, cykel och kollektivtrafik – 

ska öka. Tidigare forskning visar dock att det ofta är svårt att realisera en 

sådan planeringsinriktning i praktiken. Detta eftersom planering för hållbart 

resande bygger på att många olika sakfrågor och sektorer ska integreras och 

att flera olika planeringsaktörer ska verka tillsammans.  

I denna licentiatavhandling belyses kunskapsmässiga och organisatoriska 

förutsättningar, i termer av institutionella förutsättningar, för att bedriva en 

sammanhållen och aktörsgemensam planering för hållbart resande i 

Stockholmsregionen. Avhandlingens empiriska fokus riktas mot offentliga 

aktörer med centrala roller för regional och kommunal planering av trafik och 

bebyggelse; det kommunala perspektivet representeras av två kranskommuner 

med antagna mål om hållbart resande. Förutsättningarna för att planera för 

hållbart resande analyseras genom ett ramverk som benämns institutionell 

kapacitet. Det är ett ramverk som fäster uppmärksamhet vid ett antal faktorer 

som inverkar på möjligheten att åstadkomma en förändring i linje med 

uppställda målsättningar. Exempel på faktorer som ramverket omfattar är den 

kunskap och de referensramar som präglar ett visst planeringssammanhang, de 

relationer som finns mellan centrala planeringsaktörer samt förmågan att 

mobilisera kunskap och aktörer till gemensam handling. I studien belyses 

dessa faktorer i Stockholmsregionen genom en kvalitativ metodansats, där det 

viktigaste empiriska materialet har inhämtats genom intervjuer.  

Det som särskiljer denna studie från tidigare forskning inom ämnesmässigt 

närliggande områden är att institutionella förutsättningar belyses från ett flertal 

olika dimensioner. Därigenom åskådliggörs en del av den komplexitet som 

uppstår när planeringsaktörer både ska lyckas med integration mellan olika 

sakområden och planeringsskeden, och med samverkan mellan olika aktörer 

och mellan politiker och tjänstepersoner. I tidigare studier fördjupas ofta bara 

en eller två av dessa dimensioner. Ytterligare något som särskiljer studien är 

att den fokuserar på planeringsförutsättningarna i en kontext som omfattar en 

hel region, snarare än enskilda projekt eller situationer.  
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Avhandlingen visar att alla planeringsaktörer som har deltagit i studien anser 

att deras antagna mål om hållbart resande är viktiga övergripande principer för 

den planering som bedrivs. Det framkommer även att det finns en välspridd 

insikt om att en utveckling i linje med den ambitionen bygger på såväl 

samverkan mellan aktörer som integration av både sakfrågor och planerings-

skeden. Vidare har aktörerna genomfört en del organisatoriska förändringar 

för att underlätta för samverkan inom och mellan olika aktörer. Studien 

identifierar dock även ett antal exempel som talar för att det finns både 

formella planeringsramar och etablerade synsätt och arbetssätt som utgör 

hinder för samverkan och integration, och som alltså inte har anpassats i takt 

med aktörernas strategiska inriktningar har ändrats. Det framstår alltså som att 

antagna mål om hållbart resande endast i begränsad utsträckning har inverkat 

på det sätt som planering bedrivs i praktiken, sett till både innehåll och 

process. Vidare visar analysen att de organisatoriska förändringar som har 

gjorts för att underlätta samverkan mellan aktörer kan ha haft avsedd verkan i 

vissa projekt, men mer genomgripande förändringar i termer av relationer, 

arbetssätt och resultat är svårare att urskilja. Sammantaget framträder en bild 

av att de relationer som finns inom och mellan planeringsaktörer inte 

underlättar för det sammanlänkande av aktörer, sakfrågor och planerings-

skeden som behövs för att ett mer hållbart resande ska komma till stånd.  

Genom att belysa institutionella förutsättningar för att bedriva planering för 

hållbart resande visar denna studie att det, trots en övergripande samsyn vad 

gäller mål, kvarstår utmaningar som behöver hanteras för att den inriktningen 

ska realiseras. Studien visar att det är viktigt att utveckla en aktörsgemensam 

bild av vad mål om hållbart resande konkret innebär i form av åtaganden och 

prioriteringar. Vidare framstår det som betydelsefullt att det finns utrymme i 

planeringen – i termer av tid, kompetens, öppenhet och ekonomiska resurser – 

för att utmana och utveckla befintliga synsätt och arbetssätt. Detta för att 

planering för hållbart resande ska bli det enkla, det vanliga och det självklara.  
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The Winding Road to Sustainable Mobility 

Institutional Conditions for Planning for Sustainable 
Mobility in the Stockholm Region 

English Abstract 

Sustainable mobility has been identified as one of the main issues for the 

Stockholm region in its work to achieve more sustainable urban development. 

Previous research shows that planning for sustainable mobility is complex, 

since it involves many actors and a wide range of planning sectors. Moreover, 

planning practice is often associated with political, organisational and 

institutional challenges that together cause inertia. As a result, the concrete 

outcomes of planning frequently reinforce existing car-orientated transport 

structures, counteracting the ambition of sustainable mobility. This licentiate 

thesis examines the institutional conditions for more coherent and integrated 

planning for sustainable mobility in the Stockholm region. This was done by 

applying institutional capacity as an analytical framework for mapping the 

collective capacity among planning actors to work in accordance with the 

principles of sustainable mobility.  

The analysis shows that participating planning actors share a similar view on 

the importance of sustainable mobility, but inertias relating to concrete 

planning practice are visible. For example, it appears as though neither the 

planning actors nor actual planning projects are sufficiently well organised to 

enable cooperation between actors or integration of planning sectors or 

perspectives. Moreover, the methods and practices applied in planning have 

not been adequately modified to meet the new planning objectives. A lack of 

facilitating structures in terms of time and economic resources, and of formal 

planning guidelines, seem to hinder the shift in perspectives and practices 

required to realise the vision of sustainable mobility. Thus, although there has 

been a clear change in terms of objectives at the strategic level, the 

institutional conditions for planning have not evolved to the same extent. 

Consequently, planning for sustainable mobility is still not the simple, the 

common or the natural practice in the Stockholm region. 

Key words: Sustainable mobility, institutional conditions, planning practice, 

integrated planning 
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Förord  

Denna avhandling har kommit till inom ramarna forskningsprojektet Metoder 

och arbetssätt i stadsplanering för transportsnål stad (förkortad MUST), som är 

finansierat av Trafikverket och utfört på Kungliga Tekniska Högskolan i 

Stockholm (förkortat KTH), på Avdelningen för urbana och regionala studier. 

Arbetet med studien påbörjades våren 2012 och avslutades hösten 2016. 

Under denna period har jag delat min tid mellan forskarutbildningen på KTH 

och min tjänst som konsult inom trafik- och stadsplanering på Sweco.  

Möjligheten att få kombinera rollen som konsult och forskarstudier har gett 

mig en chans fördjupa mig i frågeställningar och ämnen som ligger mig 

väldigt varmt om hjärtat. Det har på många sätt varit en berikande tid – jag har 

fått möjlighet att delta i diskussioner och seminarier på ett helt nytt sätt och 

jag har fått många nya perspektiv på de frågor som jag arbetar med i rollen 

som konsult. Samtidigt har det varit en utmanande tid, både för att forskar-

studierna har fått mig att ifrågasätta det mesta som jag tidigare trodde att jag 

kunde och för att det har medfört ett ständigt pusslande med tid mellan två 

arbeten. På det stora hela är det ändå en tid som jag aldrig hade velat vara 

utan! Det är en tid som har gjort mig mer ödmjuk inför både min egen och 

andra människors förmågor, och det är en tid som har gett mig utrymme för 

reflektion och tankeutveckling.  

Det är många personer som har bidragit till att denna avhandling har kommit 

till. Till er alla vill jag rikta mitt varmaste tack! Först vill jag tacka de personer 

som gjorde det möjligt för mig att påbörja forskarstudier parallellt med rollen 

som konsult. Er som jag tänker lite extra på här är Tigran Haas, Göran Cars, 

Inga-Maj Eriksson, Mats Hermansson och Jenny Carlsson.  

Jag vill också tacka alla er som har varit ett synnerligen viktigt stöd under 

arbetets gång. Först vill jag tacka Göran Cars och Elisabetta Troglio som 

tillsammans med mig formade studiens inriktning. Jag vill också rikta ett 

särskilt varmt tack till Karolina Isaksson; min hängivna huvudhandledare 

under den senare delen av avhandlingsarbetet. Utan dig hade detta inte varit 

möjligt! Tack Karolina för att du inte förmår att läsa en text översiktligt utan 

alltid kommer med värdefulla synpunkter och tack för din hjälp med 

prioritering när mitt arbete har känts övermäktigt. Jag vill även tacka mina 

biträdande handledare, Inga-Maj Eriksson och Tigran Haas, för uppmuntran 
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och viktig återkoppling under arbetets gång. Ett särskilt tack vill jag även rikta 

till Maria Håkansson och Patrik Tornberg för de värdefulla kommentarer som 

jag fick när ni var opponenter på mitt halvtids- respektive slutseminarium. 

Användbar återkoppling fick jag även av Inga Britt Werner som var kvalitets-

granskare för avhandlingen – stort tack för det!  

Jag vill även rikta ett varmt tack till alla andra kollegor på Avdelningen för 

urbana och regionala studier. Tack för alla spännande samtal på seminarier, 

kurser och i lunchrummet. Jag vill särskilt nämna den samtalsgrupp som har 

rört trafikrelaterad forskning eftersom våra samtal har varit några av de mest 

berikande under min tid på KTH. Tack John Odhage, Jacob Witzell, Karin 

Winter, Jesper Meijling, Marcus Adolfsson, Elisabetta Troglio och Todor 

Stojanovski!  

Jag vill också tacka alla mina chefer och kollegor på Sweco som har visat 

intresse för mitt arbete, och som har gett mig ett nödvändigt stöd i att fokusera 

på avhandlingsarbetet i dess slutskede. Ett särskilt tack riktas här till Fredrik 

Karlsson, Anna Waldmann-Haapaniemi och Marcus Wehlin.  

Jag vill också rikta ett tack till de personer som har deltagit i intervjuer i 

studien. Tack för att ni frikostigt har delat med er av era tankar, reflektioner 

och erfarenheter. Ett tack vill jag även sända till de personer som har deltagit i 

en referensgrupp för projektet MUST och som har gett även mig värdefulla 

synpunkter under arbetets gång.  

Slutligen vill jag tacka er som står mig allra närmast – min familj och mina 

vänner. Tack för ert varma stöd och tack för visat intresse längs vägen! Ett 

särskilt stort tack vill jag rikta till Mats, min mor Maggan och Edward som har 

varit mina främsta bollplank under arbetets gång. Sist men inte minst vill jag 

även rikta ett tack till mig själv; dels för att jag var naiv nog att inte förstå vad 

jag gav mig in på när jag påbörjade detta arbete, och dels för att jag har varit 

tillräckligt uthållig för att lyckas ro det i land. 
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1 Inledning 

Världen står idag inför en rad komplexa och allvarliga utmaningar som behöver 

hanteras för att utvecklingen ska bli långsiktigt hållbar för både planeten som 

ekologiskt system och för de människor som vistas och verkar här. Några av de 

största utmaningarna är den globala klimatförändringen och dess lokala effekter, 

en stark urbaniseringstrend och en förbrukning av resurser som övergår planetens 

förmåga att producera det som utvinns (Rockström et al., 2009). Städer lyfts ofta 

fram som både en lösning och en utmaning för att åstadkomma en mer hållbar 

utveckling (Sveriges riksdag, 2011), detta eftersom de å ena sidan kan bidra till en 

mer effektiv användning av resurser men å andra sidan hänger samman med ett 

konsumtionsintensivt leverne (Heinonen et al., 2011; Finnveden, 2015). För att 

dra nytta av städernas skalfördelar, och samtidigt möjliggöra goda livsmiljöer för 

människa, djur och natur, är städernas fysiska utformning av betydelse. Förut-

sättningarna för att bedriva planering för utveckling och utformning av städer och 

regioner har dock genomgått en omfattande förändring de senaste decennierna – 

från en stark och hierarkisk offentlig styrning till en styrning där en rad offentliga 

och privata aktörer förväntas bedriva planering i samverkan (Blücher & 

Graninger, 2006). Planeringens mål och medel har också ändrats under denna tid: 

från att separera olika policyområden för att därigenom uppnå ökad effektivitet, 

till att olika sakfrågor idag ska integreras för att på så sätt uppnå bättre synergier 

och mer hållbara helhetslösningar (Innes & Booher, 2010; Healey, 2007a). Dessa 

förändringar har lett till att planering idag sker i komplexa sammanhang som 

förutsätter ett nära samspel mellan sakfrågor, aktörer och perspektiv (ibid.). 

Möjligheten att bedriva en sammanhållen planering försvåras ytterligare av att 

dess kontext ofta karaktäriseras av en otydlig fördelning av ansvar och handlings-

utrymme mellan aktörer (Hedström & Cars, 2006). 

En central del av en stad, och den livsmiljö som skapas där, är de system för för-

flyttning och rörelse som finns och som bidrar till att platser och människor knyts 

samman. Men samtidigt som transportsystemet är det som håller staden levande, 

kan det bidra till kraftiga barriärer, en orättvis fördelning av tillgänglighet och till 

att stora ytor tas i anspråk för vägar eller av stillastående fordon i stället för av liv 

och vistelse (Newman & Kenworthy, 2015). Vidare bidrar transportsektorn till en 

rad miljömässiga och sociala problem – såsom buller, trafiksäkerhetsproblem, 

utsläpp av växthusgaser och partiklar samt en negativ hälsopåverkan (Banister, 

2005). I Sverige stod inrikes transporter år 2014 för cirka en tredjedel av landets 
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växthusgasutsläpp (Naturvårdsverket, 2015) och år 2010 upptog landets transport-

infrastruktur 43 procent av den bebyggda marken (SCB, 2013). Mot den 

bakgrunden anses ofta städers transportsystem vara en av de största utmaningarna 

att hantera för att åstadkomma en stadsutveckling som kännetecknas av god 

resurshushållning, tillgänglighet och goda livsmöjligheter (Banister, 2008; SKL et 

al., 2015). För att transportsystemet ska bli mer hållbart behöver det skapas förut-

sättningar för att en större andel av de resor som sker kan ske på ett sätt som tar 

mindre resurser i anspråk (Newman & Kenworthy, 2015; SKL et al., 2015; 

Boverket 2002). I denna studie är det just förutsättningarna för ett mer hållbart 

resande som står i fokus; detta eftersom det är användningen av transportsystemet 

som till syvende och sist avgör hur hållbart det är (Sveriges riksdag, 2011; SKL et 

al., 2015; Trafikverket 2015d). Ett mer hållbart resande är ett samlingsnamn för 

de personresor som tar lite resurser – i form av yta och energi – i anspråk, såsom 

resor med gång, cykel och kollektivtrafik och resor som inte behöver genomföras 

alls (SKL & Trafikverket, 2010). Ett sådant resande i sin tur förutsätter en 

stadsutveckling som kännetecknas av närhet, ökad täthet och funktionsblandning 

samt en mer samordnad planering mellan transportsystem och bebyggelse (ibid.).  

Studiens empiriska fokus riktas mot Stockholmsregionen och ett antal offentliga 

planeringsaktörer som tillsammans har ansvar för de planeringsfrågor som inverk-

ar på förutsättningarna för resande. Stockholmsregionen är ett intressant fall att 

studera kopplat till detta ämne, eftersom transportsystemet där lyfts fram som en 

av de största utmaningarna att hantera för att åstadkomma en attraktiv stadsut-

veckling, som kännetecknas av både ökad tillgänglighet och minskad klimat- och 

miljöpåverkan (SLL, 2010; 2012, Länsstyrelsen Stockholm, 2014; Stockholms 

stad 2012). Vidare omnämns regionen ofta i internationella sammanhang som en 

region med en tradition av att arbeta för hållbart resande, bland annat till följd av 

den samordnade utbyggnaden av bostäder och tunnelbana under 1950- och 60-

talet (Hickman et al., 2013), och införandet av ett trängselskattesystem (Gullberg 

och Isaksson, 2009). Samtidigt visar tidigare forskning att det i Stockholms-

regionen har funnits påtagliga svårigheter att införa styrmedel som missgynnar 

bilanvändning, trots att det redan i slutet av 1950-talet konstaterades att mängden 

biltrafik skulle bli ett problem för dess utveckling (Richardson et al., 2010; 

Holmstedt, 2012). Det finns även studier som uppmärksammar att satsningar på 

hållbart resande i Stockholmsregionen sker parallellt med en mer konventionell 

transportplanering som främjar en hög bilanvändning i regionen som helhet, och 

som därigenom inverkar negativt på den sammanlagda förmågan att realisera 

ambitioner om hållbart resande (Dickinson et al., 2016; Isaksson et al., 2017).  
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Både denna studie och tidigare forskning vittnar om att det idag, trots en påtaglig 

samstämmighet om att det är viktigt att åstadkomma en större andel hållbart 

resande, finns en rad faktorer som ofta utgör hinder när en sådan utveckling ska 

omsättas i praktik. Ett sådant hinder är att det finns andra, ibland motstridiga, 

målsättningar inom andra samhällsområden – såsom ekonomisk tillväxt, ökat 

bostadsbyggande eller regionförstoring – som ofta ges prioritet i den löpande 

planeringen (Hrelja, 2011; Isaksson et al., 2017; Isaksson & Storbjörk, 2012). Ett 

annat hinder är att det kan vara politiskt känsligt att driva igenom policys och 

åtgärder som gynnar hållbara färdmedel på bekostnad av biltrafikens utrymme 

eller framkomlighet (Richardson et al., 2010; Banister, 2005 & 2008; Flyvbjerg, 

2002; Henriksson, 2014; Lundin, 2008; Emanuel, 2012). Vidare har det noterats 

att planering för hållbart resande sällan hindras av en faktisk brist på lösningar; de 

viktigaste orsakerna är istället av organisatorisk, politisk och institutionell 

karaktär (Richardson et al., 2010; Banister, 2005; Flyvbjerg, 2002; Henriksson, 

2014; Hrelja et al., 2015). Det finns i dagsläget dock endast ett fåtal studier som 

fördjupar kunskapen om hur dessa institutionella hinder kommer till uttryck i den 

löpande planeringen, något som har varit en viktig utgångspunkt för denna studie.  

I denna studie riktas uppmärksamheten mot kunskapsmässiga och organisatoriska 

förutsättningar, i termer av institutionella förutsättningar, för att bedriva aktörs-

gemensam och sammanhållen planering för ett mer hållbart resande i Stockholms-

regionen. De planeringsaktörer som har deltagit är Trafikverket region Stockholm, 

trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (SLL), tillväxt- och regionplane-

förvaltningen i SLL, Nacka kommun och Täby kommun. I studien används ett 

analytiskt ramverk för institutionell kapacitet som återfinns hos Magalhães et al. 

(2002). Institutionell kapacitet innebär en aktörsgemensam förmåga att genom 

utvecklade processer för beslutsfattande, planering och genomförande, frångå 

rådande praktik och synsätt för att hantera de utmaningar som har identifierats i ett 

visst planeringssammanhang (Healey et al., 2002; Magalhães et al., 2002; Polk, 

2011). I denna studie framstår ramverket som passande eftersom det råder en sam-

stämmighet om att ett mer hållbart resande krävs för att hantera utmaningarna i 

Stockholmsregionen, samtidigt som den inriktningen innebär en stor förändring 

jämfört med den planeringstradition som har etablerats under lång tid och som har 

lett fram till ett bildominerat transportsystem (Lundin, 2008). Även det faktum att 

planering för hållbart resande är politiskt svårhanterligt (Richardson et al., 2010; 

Banister, 2008) talar för att det finns ett behov av institutionell kapacitet.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna avhandling är att fördjupa förståelsen om institutionella 

förutsättningar, i termer av institutionell kapacitet, för att bedriva sammanhållen 

och aktörsgemensam planering för hållbart resande i Stockholmsregionen. 

Avhandlingens empiriska fokus riktas mot offentliga aktörer med centrala roller 

för regional och kommunal planering av trafik och bebyggelse. Det kommunala 

perspektivet i studien företräds av två kranskommuner i Stockholmsregionen med 

antagna mål om en ökad andel hållbart resande.  

De frågor som denna studie söker svar på är följande:  

1. Hur kan den kunskap som planeringsaktörerna anger att de har tillgång till, 

tillsammans med de referensramar som deras uttalanden ger uttryck för, 

påverka förutsättningarna att bedriva planering för ett mer hållbart resande?  

2. Vad kännetecknar de relationer som uppges finnas inom och mellan offentliga 

aktörer med ansvar för planering av trafik och bebyggelse på lokal och 

regional nivå? Hur påverkar dessa relationer möjligheten att bedriva en 

aktörsgemensam och sammanhållen planering för ett mer hållbart resande?  

3. Vilka förutsättningar, i termer av både hinder och möjligheter, präglar arbetet 

hos de studerade planeringsaktörerna i Stockholmsregionen när de i den 

löpande planeringen ska omsätta mål och ambitioner om hållbart resande i 

faktisk planeringspraktik?  

1.2 Studiens tillvägagångssätt, särdrag och relevans 

Den studie som denna avhandling redogör för har genomförts med en kvalitativ 

metodansats där det viktigaste empiriska materialet består av intervjuer med 

personer som arbetar med kommunal och regional planering i Stockholms-

regionen. Utöver intervjuer har en genomgång av strategiska inriktningsdokument 

med betydelse för planering av trafik och bebyggelse genomförts. Tillvägagångs-

sättet i avhandlingsarbetet har varit abduktivt vilket innebär att genomgång av 

teori har varvats med inhämtning av empiri (Bryman & Bell, 2005). Arbetssättet 

har bedömts som särskilt lämpligt för att genomföra en studie som både är empiri- 

och praktiknära och som ger en fördjupad förståelse av de utmaningar som 

beskrivs i Stockholmsregionen. Det senare åstadkoms genom att analysresultaten 

från denna studie kopplas samman med hur motsvarande fenomen har belysts i 

andra sammanhang.  

Hållbart resande, och frågan om vad som krävs för att skapa goda förutsättningar 

för det, är ett ämne som har engagerat många. Det innebär att det finns mycket 
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tidigare forskning att utgå från; en del av denna introduceras närmare i nästa 

kapitel. Något som särskiljer denna avhandling från tidigare planeringsforskning 

med relevans för hållbart resande är att den belyser förutsättningarna utifrån ett 

institutionellt perspektiv. Det görs på ett sätt som sällan skett i tidigare studier, 

även om de möjligheter och hinder som belyses i tidigare forskning ofta är av 

institutionell karaktär (se fördjupad beskrivning i avsnitt 3.1). Något som också 

kännetecknar tidigare studier är att de ofta rör enstaka fall i planeringen och vad 

som har gjort att ambitioner om hållbart resande inte blivit så framträdande just 

där. De belyser dock sällan förutsättningarna att bedriva planering för ett mer 

hållbart resande i en hel region, eller vid sidan av konkreta fall, på samma sätt 

som det görs i denna studie. Förhoppningen är därför att denna avhandling ska 

kunna ge en bredare förståelse för de institutionella förutsättningar som skapar 

möjligheter och hinder för en planering för hållbart resande, och inte enbart belysa 

vad som bidrog till att ambition och realitet skilde sig åt i ett visst fall. Slutligen 

betonas det många gånger att planeringen, för att möjliggöra mer hållbart resande, 

behöver lyckas med att integrera olika sakfrågor (Tornberg, 2009; Holmberg, 

2013), planeringsskeden (Wennberg et al., 2010; Hrelja, 2011), geografiska nivåer 

(Hull, 2008; Isaksson et al., 2011) eller att skapa samsyn mellan politiker och 

tjänstepersoner (Isaksson & Storbjörk, 2005; Henriksson, 2014; Banister, 2008). 

Sällan görs dock en sammankoppling av mer än två av dessa integrations- och 

samverkansutmaningar. Det gör att den komplexitet som uppstår i realiteten, när 

integration i alla dessa dimensioner ska ske samtidigt, sällan belyses. Ambitionen 

i denna studie har därför varit är att, i något större utsträckning än vad som gjorts i 

tidigare forskning, illustrera hur många olika samverkans- och integrations-

utmaningar tar sig uttryck i den löpande planeringen.  

Förhoppningen är att denna avhandling ska kunna bidra till fördjupade insikter 

hos alla som på ett eller annat sätt arbetar med trafik-, bebyggelse- och stads-

utvecklingsfrågor och som finner det utmanande att åstadkomma en utveckling av 

städer eller regioner i linje med antagna målsättningar om en mer hållbar utveck-

ling. Eftersom avhandlingens empiriska fokus ligger på planeringsförutsättningar i 

Stockholmsregionen kan den förväntas ha störst relevans för de personer som 

verkar där. Det faktum att många slutsatser i denna avhandling uppvisar likheter 

med studier från andra delar av Sverige och Europa talar för att delar av 

avhandlingens analys och slutsatser även är av generell relevans. Förhoppningen 

att också att studien på sikt, genom att öka kunskapen om vad som påverkar 

möjligheten att agera i linje antagna mål om hållbart resande, även ska kunna 

bidra till en mer hållbar utveckling av Stockholmsregionen,.  
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1.3 Avhandlingens disposition 

I detta inledande kapitel introduceras syftet med denna studie och några av de 

ämnen och frågeställningar som fördjupas vidare senare i texten. I kapitel 2 

introduceras en del perspektiv och slutsatser från tidigare forskning som kan ge en 

större förståelse för de ämnen som senare berörs i avhandlingens empiri- och 

analyskapitel. Kapitel 3 omfattar en ingående beskrivning till det analytiska 

ramverk, institutionell kapacitet, som har tillämpats i studien för att belysa 

institutionella förutsättningar för att bedriva planering för ett mer hållbart resande. 

I kapitel 4 ges en ingående beskrivning av avhandlingsarbetets tillvägagångssätt 

och avgränsningar, och där förs det även en diskussion om deras betydelse för 

vilka slutsatser som det är möjligt att dra från studien. I avhandlingens femte 

kapitel beskrivs Stockholmsregionens planeringsförutsättningar genom en kort 

återblick på regionens historia. Här återfinns även en närmare introduktion till de 

planeringsaktörer som har deltagit i studien. Kapitel 6 återger den empiri som har 

samlats in i denna studie. I kapitel 7 återfinns sedan en analys av det empiriska 

materialet – där tillämpas det analytiska ramverket från kapitel 3, och resultaten 

från denna studie sätts i relation till slutsatser från tidigare forskning (kapitel 2). I 

det avslutande, åttonde, kapitlet summeras avhandlingens främsta slutsatser, och 

där ges även ett antal förslag till uppslag till framtida forskning. Avhandlingen 

avslutas med en mer fristående diskussion om vilken betydelse valet av metod och 

analytiskt ramverk har haft för vad det är möjligt att dra för slutsatser genom 

denna studie.  
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2 Planering för hållbart resande – en orientering 

Här introduceras en del av den tidigare forskning som finns kopplat till de ämnen 

och frågor som studeras i denna avhandling. Syftet med avsnittet är att ge en 

förförståelse för de ämnen som det empiriska materialet och analysen senare 

kommer att relatera till. Kapitlet inleds med en del där planering som verksamhet 

och företeelse diskuteras generellt. Därefter följer två avsnitt, där det första mer 

ingående klargör hur hållbart resande definieras i denna studie. Det andra återger 

några av de hinder och möjligheter som, enligt tidigare forskning, är förenade med 

att bedriva planering för ett mer hållbart resande i praktiken. 

2.1 Vad är planering och hur har den förändrats? 

Planering är ett begrepp, en företeelse och en praktik som inte har en entydig 

definition. Det finns tidigare forskning som beskriver planering utifrån vad den 

bygger på och vad den syftar till att åstadkomma. Ett sådant exempel är Gullberg 

(1986), som betraktar planering som en tankemässig grundstruktur som bygger på 

ett rationellt förhållningssätt till omgivningen, en utopisk syn på framtiden och en 

idé om att människan kan vara med och styra utvecklingen i en önskvärd riktning. 

Orrskog (2002) utvecklar detta och anser att planering motiveras av en tilltro till 

att en viss verksamhet kan leda till att uppfylla mål eller värden för samhället i sin 

helhet. I denna avhandling är detta perspektiv relevant eftersom idén om att det 

genom planering är möjligt att skapa förutsättningar för ett mer hållbart resande 

bygger på en sådan grundsyn. Sedan finns det andra definitioner av planering som 

snarare försöker förklara hur planering genomförs. Det perspektiv på planering 

som avses då det i denna studie diskuteras hur planering går till i praktiken åter-

finns hos Healey (2007a). Hon menar att planering är de sammanhang där olika 

intressen, och de komplexa samband som finns mellan dessa intressen, hanteras på 

ett sammanhållet sätt. På så sätt kan planering betraktas som en förutsättning för 

att skapa samhällen som är ekonomiskt livskraftiga, miljömässigt hänsynstagande 

och socialt rättvisa (ibid.). Vidare bygger avhandlingen på den syn som Persson 

(2013) och Haughton et al. (2010) förmedlar när de säger att förutsättningarna för 

planeringen i hög grad beror på kontexten som den sker i. Det gör att den roll som 

planeringen fyller, eller kan fylla, behöver formuleras i varje nytt sammanhang. 

När planering och dess förutsättningar har studerats har det i tidigare forskning 

påvisats att såväl tankesätt som praktik har förändrats över tid. Kännetecknande 

för planeringen under 1960- och 70-talet var att den utvecklades från att handla 

mycket om fysisk utformning av städer till att snarare eftersträva beslutsprocess 
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som då framstod som mer rationell, där olika utvecklingsalternativ skulle utredas 

och jämföras på ett vetenskapligt sätt (Strömgren, 2007). Planeringen i Sverige 

fokuserade under denna tid mycket på kommunal fysisk planering, och det fanns 

en tro på att ökad effektivitet kunde uppnås genom en sektoriell uppdelning av 

både policyutveckling och organisation (Böhme, 2002). Under 1980- och 90-talet 

började den starka tilltron till rationalitet ersättas av en mer kommunikativ1 och 

pragmatisk planering där resultat skulle nås genom dialoger och förhandlingar 

mellan berörda parter och politiker (Cars & Hedström, 2006). Planeringen under 

1980- och 90-talet präglades också mycket av ett växande intresse för hållbar 

utveckling i och med att Brundtlandrapporten gavs ut år 1989 (Persson, 2013). Ett 

ökat fokus på hållbarhet inom planeringen förde även med sig att integration 

mellan olika policyområden, så kallad rumslig planering, började förespråkas allt 

mer (Vigar et al., 2000). Genom integration av olika policyområden och sektorer 

var ambitionen att uppnå flera samhällsmål samtidigt (Haughton et al., 2010) och 

att skapa mer sammanhållna städer (Healey, 2007a). Även i Sverige går det att 

urskilja en förändring i linje med den rumsliga planeringen (Böhme, 2002). 

Exempel på det är policys som förordar: att den kommunala fysiska planeringen 

ska bli mer rumslig, ett större fokus på regional planering, och ett mer sektors-

övergripande förhållningssätt i planeringen (ibid.).  

Vidare har tidigare forskning kunnat identifiera att planeringen från 2000-talet och 

framåt är influerad av en generell neoliberal svängning i samhället (Strömgren, 

2007). Det i sin tur har gett upphov till förändrade roller i offentlig verksamhet där 

planering idag ofta bygger på inblandning av både offentliga och privata aktörer 

(Cars & Hedström, 2006). Sammantaget har detta gjort att planering idag sker i 

sammanhang som kännetecknas av fragmentering och decentralisering (Innes och 

Booher, 2010; Allmendinger & Haughton, 2009). Planering har därför kommit att 

handla mer om att åstadkomma en sammanhållen hantering av planeringssektorer 

och geografiska nivåer (så kallad ”governance”) och mindre om att säkerställa att 

styrning och reglering sker enligt en viss modell (så kallad ”government”; Hajer 

& Wegenaar, 2003; Healey, 2007a; Allmendinger & Haughton, 2009; Engström 

& Cars, 2013). För dagens planeringspraktik betyder denna utveckling att ansvar 

och mandat är fördelade mellan flera aktörer med skilda intressen (Cars & 

Hedström, 2006) och att dessa, trots sina olikheter, väntas samverka i planeringen 

(Healey, 2007a).  

                                                        

1 Kommunikativ planering används som ett samlingsnamn för kommunikativ, kollaborativ och deliberativ 

planering. 
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Kopplat till ovanstående diskussion bör det även nämnas att det finns empiriskt 

inriktade studier som framhåller att skillnaderna i planeringens inriktning och 

form sällan är lika tydliga inom planeringspraktiken som de är i teorin. Till 

exempel framhåller Nilsson (2007) att olika förhållningssätt inom planeringen ofta 

har inslag av varandra och Haughton et al. (2010) menar att de skiften som 

belyses inom planeringsforskningen snarare påvisar en ständig strävan efter att nå 

politisk legitimitet än faktiska förändringar. 

2.2 Hållbart resande – vad är det? 

För att åstadkomma en mer hållbar stadsutveckling finns det en mängd forskning 

och policydokument som framhåller att stadens transportsystem och det resande 

som sker i staden är avgörande delar att utveckla (Newman & Kenworthy, 2015; 

Sveriges riksdag, 2011; Boverket, 2002). Detta avsnitt inleds med en definition av 

hållbart resande och en kort tillbakablick över hur perspektivet på resande och 

transporter har utvecklats i Sverige sedan 1950-talet och fram till idag. Därefter 

återges i korthet vad tidigare forskning omnämner som viktiga förutsättningar 

(såsom trafiksystemets utformning och bebyggelsestruktur) för att åstadkomma ett 

mer hållbart resande.  

2.2.1 Definition och förtydligande 

Eftersom tidigare forskning betonar att det är användningen av ett transportsystem 

som avgör i vilken utsträckning det är hållbart eller inte (exempelvis Sveriges 

riksdag, 2011; Boverket, 2002; SKL et al., 2015; Trafikverket 2015d), fokuserar 

denna studie på förutsättningarna för att planera för ett mer hållbart resande 

snarare än på hur ett hållbart transportsystem ser ut. 

Vad är då hållbart resande? Begreppet hållbart resande har tidigare använts av 

Vägverket (numera Trafikverket) för att benämna de åtgärder som har genomförts 

för att påverka människors beteende och attityder så att de väljer att gå, cykla och 

resa kollektivt (Hyllenius et al., 2007). Det är dock inte den tolkning av begreppet 

som har använts i denna studie, eftersom fokus här snarare ligger på de fysiska 

förutsättningar som finns i en stad för att resa mer hållbart. Det sätt som Banister 

(2008) definierar hållbar mobilitet (används här synonymt med hållbart resande) 

har därför framstått som mer relevant. Han menar att mer hållbar mobilitet kan 

åstadkommas genom att 1) det totala transportarbetet minskar, 2) en stor andel av 

de resor som görs sker med hållbara färdmedel, 3) reslängderna minskar (genom 

planering av markanvändning) och 4) effektivisering av transporter och resande 

sker genom teknisk innovation (ibid.). Den definition som används i denna studie 
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återfinns i en skrift från Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Trafikverket 

(2010) och har stora likheter med det sätt som Banister (2008) definierar hållbar 

mobilitet. Den är:  

Hållbart resande är i första hand resandet med hållbara färdsätt såsom 

gång, cykel och kollektivtrafik och att resor inte behöver genomföras alls. 

I andra hand kan även en effektivare bilanvändning, i form av exempelvis 

bilpool eller samåkning, och i viss mån också resor med fossilbränslefria 

och bränslesnåla fordon räknas som hållbart resande (SKL & 

Trafikverket, 2010:3). 

I denna avhandling är det i huvudsak den första delen av definitionen som avses, 

alltså en omställning som gör att det upplevda behovet av att resa minskar och att 

de resor som sker kan göras med gång, cykel och kollektivtrafik (eller andra yt- 

och energieffektiva färdmedel). Eftersom det är svårt att i precisa tal säga när en 

färdmedelsfördelning eller en mängd transporter ligger på en hållbar nivå används 

benämningen ett mer hållbart resande i studien för att beskriva den färdmedels-

fördelning och de resmönster som utvecklas i linje med definitionen ovan.  

En definition som betonar att hållbart resande främst handlar om resor som inte 

sker alls och resor som sker med färdmedel som tar lite energi och yta i anspråk är 

förenligt med en återkommande slutsats från tidigare forskning, nämligen att 

varken fordonsutveckling eller en ökad användning av mer miljövänliga bränslen 

kommer räcka för en omställning till ett mer resurseffektivt och hållbart transport-

system (exempelvis Kenworthy, 2007; Banister, 2005; Åkerman & Höjer, 2006; 

Regeringskansliet, 2016). Vidare framhåller Trafikverket (2015c) att samhället 

behöver planeras så att bilberoendet minskar, för att nå målen om ett tillgängligt 

transportsystem samt en minskad klimatpåverkan och energianvändning. Ett 

minskat bilberoende och förutsättningar för ett mer hållbart resande lyfts också 

ofta fram som medel för att åstadkomma en mer attraktiv stadsutveckling för de 

som lever och vistas där; detta eftersom ett mer yteffektivt transportsystem 

möjliggör en omfördelning av ytor som gör att mer urbana kvaliteter kan skapas 

(Newman & Kenworthy, 2015; Isaksson et al., 2014; SKL et al., 2015).  

2.2.2 Hållbart resande i en svensk kontext 

En tydlig omvändning i planeringsdiskussionen skedde i Sverige under början av 

2000-talet. Då gav Boverket ut en publikation som förordade att trafikplaneringen 

skulle bli en naturlig del av stadsplaneringen (Tornberg, 2011; Boverket, 2002). I 

samma anda gick den skrift som dåvarande Vägverket gav ut år 2007 ihop med 
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SKL, vid namn Trafik för en attraktiv stad (TRAST). Där framgår det att 

trafiksystemet i större utsträckning ska formas så att det kan bidra till en attraktiv 

stadsutveckling och så att yt- och resurseffektiva färdmedel såsom gång, cykel 

och kollektivtrafik prioriteras. TRAST har uppdaterats och den senaste, tredje 

utgåvan släpptes år 2015, vilket indikerar att frågan fortfarande är högaktuell 

(SKL et al., 2015). Ytterligare något som ger uttryck för detta är att den svenska 

regeringen år 2015 införde ett nytt styrinstrument; stadsmiljöavtal. Genom detta 

kan kommuner och landsting söka bidrag för åtgärder som kan skapa bättre 

förutsättningar för ett mer hållbart resande i städer (Sveriges riksdag, 2015).  

Viktigt att ha i åtanke är dock att ett mer hållbart resande är en väsentligt 

annorlunda inriktning för transportsystemets utveckling än den som har varit 

allmänt utbredd bland politiker, planerare och allmänhet i Sverige under 1900-

talets andra hälft – en period som har haft stor betydelse för hur trafik- och 

bebyggelsestrukturen ser ut idag (Lundin, 2008). Trafikplaneringen i Sverige var 

efter andra världskriget mycket inriktad mot att skapa goda förutsättningar för 

biltrafik, och tydligt influerad av ett modernistiskt planeringsideal om effektivitet 

och rationalitet (Lundin, 2008; Koglin, 2013). Det fanns under 1950- och 60-talet 

en nästan total samstämmighet om att bilen var framtidens transportmedel 

(Henriksson, 2014). Detta gjorde att det ansågs rimligt att satsningar på andra 

trafikslag gjordes mer sparsamt (Andersson, 2009) och att hela samhällsstrukturen 

omdanades för att passa bilen (Lundin, 2008). Den starka biltillväxten under 

1960-talet ledde dock till stora problem med både trafiksäkerhet och trängsel 

(ibid.). De problemen ledde fram till att ett antal principer för stads- och 

trafikplanering, benämnda som SCAFT, togs fram i början av 1970-talet i syfte att 

bidra till säkrare och mer framkomliga städer (Hagson, 2004). Tillämpningen av 

SCAFT har kommit att prägla dagens trafik- och stadsstruktur i Sverige, eftersom 

den innebar att trafik och bebyggelse separerades och att stora ytor i städerna togs 

i anspråk för biltrafik på bekostnad av andra trafikslag och trafikantgrupper (ibid.; 

Koglin; 2013). På 1990-talet ersattes principerna med nya riktlinjer, med motivet 

att SCAFT ansågs bidra till alltför mycket fragmentisering (Andersson, 2009). 

Hagson (2004) menar dock att idéerna från SCAFT har präglat trafikplaneringen 

ända in på 2000-talet. Sammantaget beskriver Lundin (2008) bilens självklara 

plats i samhället under denna tid, tillsammans med de planeringsverktyg och den 

professionskultur som ständigt bekräftade dess varande och fortsatta utveckling, 

som en frusen ideologi som än idag präglar svensk stads- och trafikplanering. 
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2.2.3 Vad skapar förutsättningar för ett mer hållbart resande? 

Som nämnts tidigare är det många planeringsaktörer som uttrycker ambitioner om 

att skapa bättre förutsättningar för ett mer hållbart resande. Men det är inte alltid 

så tydligt vad det innebär i praktiken. För att i denna avhandling kunna säga något 

om i vilken utsträckning den planering som bedrivs i Stockholmsregionen skapar 

förutsättningar för ett mer hållbart resande, är det viktigt att fastslå vad begreppet 

avser. Detta avsnitt utgör därför en sammanställning över ett antal faktorer som, i 

tidigare forskning och i svenska policydokument lyfts fram som betydelsefulla för 

att förbättra förutsättningarna för ett mer hållbart resande.  

Närhet och tillgänglighet 

Geografisk närhet är viktigt för att människor ska uppleva att det är lätt, tryggt och 

bekvämt att gå och cykla och för att de platser som människor vill nå ska upplevas 

som tillgängliga (Boverket, 2002; Banister, 2008; Ståhle, 2016). Det har dock inte 

gått att påvisa helt entydiga samband mellan ett mer hållbart resande och faktorer 

som täthet och funktionsblandning (Tornberg & Eriksson, 2012; Boverket, 2009). 

En varierad och tät bebyggelsestruktur underlättar dock för att skapa större med 

närhet mellan målpunkter – såsom bostäder, arbetsplatser, mötesplatser, fritids-

aktiviteter och service – vilket i förlängningen kan leda till kortare resor (Banister, 

2008) och till att målpunkterna upplevs mer tillgängliga med gång och cykel 

(Boverket, 2002).  

För att öka närheten mellan en stad eller regions målpunkter är det även viktigt att 

de ytor som finns används och utformas på ett medvetet sätt. Eftersom biltrafik tar 

mycket mark i anspråk, både vid körning och vid parkering, är en utbredd bil-

användning inte förenlig med en stadsstruktur som utgår från närhet (Banister, 

2005; Newman & Kenworthy, 2015). För att utveckla en stad utifrån principer om 

närhet och god tillgänglighet med hållbara färdmedel är det därför viktigt att vid 

varje lokaliseringsbeslut ta i beaktande vad en sådan utveckling innebär för de 

förflyttningar som sker i staden (Boverket, 2002). Det är också viktigt att gång- 

och cykelinfrastrukturen utformas så att förflyttningar med de färdmedlen under-

lättas och bidrar till en upplevelse av god tillgänglighet till önskade målpunkter 

(SKL & Trafikverket, 2010).  

Goda kopplingar mellan kollektivtrafik och bebyggelse 

Storskalig infrastruktur har en stor strukturerande inverkan på hur städer utformas 

och på vilka färdmedelsalternativ som erbjuds invånare och besökare (Boverket, 

2002; SKL et al., 2015; Isaksson et al., 2011). För att få till en stadsutveckling 
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som möjliggör ett mer hållbart resande är det därför viktigt att planering av 

markanvändning, bebyggelse och kollektivtrafik samordnas. Exempelvis bör 

beslut om lokalisering av ny bebyggelse eller viktiga målpunkter ta hänsyn till hur 

det påverkar kollektivtrafiken lokalt och regionalt (ibid.). Vidare är det viktigt att 

frågor om kollektivtrafikförsörjning av nya områden kommer in tidigt i 

planeringen, så att rätt utformningsmässiga förutsättningar för kollektivtrafiken 

kan skapas (Holmberg, 2013; Evanth et al., 2008).  

Attraktivitet och konkurrenskraftighet 

En viktig del av att skapa förutsättningar för ett mer hållbart resande är att för-

flyttningen upplevs som behaglig och attraktiv i förhållande till andra alternativ 

(Evanth et al., 2008). För att belysa det har Cresswell (2010) utökat det traditio-

nella mobilitetsbegreppet till att inte bara omfatta den fysiska förflyttningen utan 

också människors mentala bild och känslomässiga förhållande till resande, såsom 

upplevelsen av hastighet, komfort, valmöjlighet och friktion. För att öka 

attraktiviteten hos de färdmedel som möjliggör ett mer hållbart resande är det 

viktigt att inkludera upplevelsebaserade aspekter på mobilitet – exempelvis att det 

upplevs som behagligt (inte för många avbrott), rimligt utifrån ett tidsmässigt 

perspektiv och möjliggör olika resealternativ (ibid.). 

Vidare formas den mentala bilden av olika färdmedelsalternativ exempelvis av 

hur mycket utrymme som olika trafikantgrupper ges och vilka trafikanter som ges 

företräde i gaturum och korsningspunkter (Cresswell, 2010; Evanth et al., 2008; 

SKL & Trafikverket 2010). Även här är det viktigt att utformning och prioritering 

sker på ett sätt så att de som reser hållbart upplever att de ges företräde (ibid.). 

Avslutningsvis är det också centralt att det mer hållbara resandet är säkert och att 

det upplevs som tryggt (Banister, 2008); detta kan exempelvis åstadkommas 

genom reducerade hastigheter och anpassade trafiklösningar (Boverket, 2002).  

I tidigare forskning framhålls det även att åtgärder och styrmedel som enbart leder 

till bättre kollektivtrafik inte räcker för att få resenärer att välja sådana färdmedel 

framför bilen (Holmberg, 2013; Dickinson & Wretstrand, 2015; Evanth et al., 

2008). För att öka kollektivtrafikens attraktivitet krävs det även åtgärder som gör 

biltrafiken mindre attraktiv (ibid.).  

Ett sammanhållet system för resande och bebyggelse  

För att underlätta för ett mer hållbart resande krävs det å ena sidan att de mer 

hållbara trafikslagen är sammankopplade så att de tillsammans bildar ett samman-

hållet system (Hull, 2005), och å andra sidan att det systemet är integrerat med 
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bebyggelse så att såväl lokalisering som utformning bidrar till goda 

förutsättningar för ett mer hållbart resande (SKL et al., 2015; Tornberg, 2011; 

Næss, 2006; Holmberg, 2013; Evanth et al., 2008). En sådan sammanhållen 

hantering av trafik- och bebyggelseplanering, i form av stadsplanering, kan bidra 

till att lokaliseringen av bebyggelse och utformningen av transportsystemet 

tillsammans gör det naturligt att välja hållbara färdmedel (Holmberg, 2013; 

Banister, 2008; Boverket, 2002; Næss et al., 2013). 

2.3 Planering för hållbart resande – hinder och möjligheter  

Här utvecklas förgående avsnitt, om hållbart resande, med textavsnitt om en del 

av de planeringsrelaterade hinder, möjligheter och nödvändigheter som tidigare 

forskning menar avgör om den planering som bedrivs löpande faktiskt kan 

resultera i ett mer hållbart resande. Värt att återigen nämna är att planering för ett 

mer hållbart resande innebär en väsentlig omställning från den inriktning och den 

praktik som har befästs inom trafik- och infrastrukturplaneringen sedan mitten av 

1950-talet och framåt (se avsnitt 2.2.2). Att åtgärder för hållbart resande ofta visar 

sig politiskt kontroversiella och kan väcka motstånd från både allmänhet och 

professionella planeringsaktörer är i sig inte alltför förvånande. De aspekter som 

presenteras i dessa avsnitt framstår som betydelsefulla eftersom tidigare forskning 

visar att genomgripande förändringar i planeringspraktiken är sällsynta trots att 

offentliga planeringsaktörer ofta har ambitiösa målsättningar om ett mer hållbart 

resande (Hrelja, 2011; Næss et al., 2011; Hull, 2008; Tennøy, 2010; ECMT-

OECD, 2002). 

2.3.1 Samverkan och integration i olika dimensioner  

Planeringsansvaret för de olika sakfrågor2 och planeringsskeden som inverkar på 

förutsättningarna för resande är uppdelat mellan en rad olika aktörer på kommunal 

och regional nivå3. Därför bygger en sammanhållen hantering av stads-, trafik- 

och bebyggelsefrågor idag på samverkan mellan olika planeringsaktörer och på 

integration av olika sakfrågor och planeringsskeden (Isaksson et al., 2014; Hull, 

2008; Tornberg, 2011). Att i praktiken lyckas åstadkomma en sådan samverkan 

och integration av frågor och skeden är dock långt ifrån okomplicerat. Här 

introduceras några av de områden, och utmaningar förenade med dem, som 

                                                        

2 Såsom planering av markanvändning, bebyggelse, lokal transportinfrastruktur, ekonomisk och fysisk 

regional planering, kollektivtrafik samt regional och nationell väg- och järnvägsinfrastruktur. 
3 Även nationell nivå och privata aktörer, de behandlas dock inte här till följd av studiens empiriska 

avgränsning. 
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tidigare forskning pekar på att samverkan mellan aktörer och integration av 

perspektiv behövs inom för att åstadkomma en aktörsgemensam och samman-

hållen planering (en benämning som återkommer senare i avhandlingen), som i 

sin tur kan ligga till grund för ett mer hållbart resande.  

Sakfrågor och sektorer 

Som nämnts i förgående avsnitt finns det sakfrågor och planeringssektorer, såsom 

trafik- och bebyggelseplanering, som rent organisatoriskt är åtskilda men som i 

planeringen behöver hanteras sammanhållet för att skapa goda förutsättningar för 

ett mer hållbart resande. Bakom denna uppdelning av olika planeringsdiscipliner 

låg en strävan efter ökad specialisering och effektivisering under 1900-talets 

första hälft (Neuman & Smith, 2010). Idag uppges dock denna sektorsuppdelning 

som ett hinder för utveckling av mer hållbara helhetslösningar (ibid.; Innes & 

Booher, 2010; Healey, 2007a; Lundin, 2008). När försök har gjort att integrera 

sakfrågor och perspektiv som finns inom olika planeringsdiscipliner, har tidigare 

studier kunnat visa att det ofta är svårt att utveckla gemensamma synsätt mellan 

personer som företräder olika planeringssektorer och utbildningsbakgrund 

(Tornberg, 2009).  

Planeringsskeden 

För att målsättningar och strategiska inriktningar ska få betydelse för hur sam-

hällen utvecklas är det viktigt att bärande idéer från den strategiska planeringen 

kan genomsyra såväl den löpande planeringen som efterföljande genomförande- 

och driftskeden. Det kommer fram i en studie om hur transportpolitiska miljömål 

efterlevs i löpande planering (Wennberg et al., 2010). Att åstadkomma det lyfts 

dock ofta fram som en svårighet, eftersom planeringsfokus och frågeställningar 

förändras under planeringsprocessens olika skeden (ibid.). För att möjliggöra en 

sammanhållen planering för hållbart resande betonar tidigare forskning därför 

betydelsen av att utveckla processer och arbetssätt som gör att strategiska 

ambitioner genomsyrar såväl löpande planering som genomförande (ibid.; Hrelja, 

2011; Hansen & Cars, 2010; Tornberg & Cars, 2008). 

Geografiska nivåer 

Planering av transport- och bebyggelserelaterade frågor bedrivs av aktörer på 

nationell, regional och lokal (kommunal) nivå. För att utveckla en transport- och 

bebyggelsestruktur som underlättar för ett mer hållbart resande är det därför 

centralt att planering som bedrivs på olika geografiska nivåer, såsom kollektiv-

trafik och bebyggelseplanering, kopplas samman till en bra helhet (Hull, 2008; 
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Boverket, 2002; Næss et al., 2011; Isaksson et al., 2014). Tidigare forskning som 

berör förutsättningarna för att bedriva en sammanhållen och aktörsgemensam 

planering över olika geografiska nivåer har dock kunnat konstatera att den alltför 

ofta hindras av att aktörerna har skilda tidsperspektiv och olika planerings-

processer att förhålla sig till (Hansen & Cars, 2010; Tornberg & Cars, 2008).  

För att åstadkomma en förändring i enlighet med antagna målsättningar om en 

tätare, mer funktionsblandad och mindre bilberoende stadsutveckling nämns en 

aktörsgemensam målbild, och en enhetlig förståelse för vad som krävs för att nå 

den målbilden, som betydelsefullt i mycket av tidigare forskning (bland annat 

Hrelja, 2011; Næss et al., 2011; Hull, 2008; Hansen & Cars, 2010; Tornberg & 

Cars, 2008; Stead & Meijers, 2009; Banister, 2005 & 2008; Henriksson, 2014). 

Att sedan bedriva planering enligt den gemensamma målbilden kräver dels att det 

finns formella strukturer såsom riktlinjer, ansvarsmässiga ramar och ekonomiska 

strukturer (Stead & Geerlings, 2005 & Banister, 2005), och dels att arbetssätt och 

processer utvecklas eller byts ut om de inte förmår att behandla frågornas 

komplexitet eller är oförenliga med framtagna målbilden (Banister, 2008). 

Politik och tjänstepersoner 

Den planering som berör de frågor som undersöks i denna studie involverar, allt 

som oftast, både politiker och tjänstepersoner. En vanlig föreställning av hur dessa 

två gruppers roller ser ut är att politiker, genom sitt demokratiska mandat, fattar 

beslut medan tjänstepersoner, med utgångspunkt i en större sakkännedom, utreder 

och presenterar beslutsunderlag för politiker (Isaksson & Storbjörk, 2005; 

Henriksson, 2014). Studier av hur dessa relationer ser ut i realiteten pekar dock på 

att den renodlade uppdelningen sällan är så tydlig, utan att tjänstepersoner fattar 

många till synes små beslut och ramar in frågor som i slutändan kan få stor 

betydelse för planeringens resultat (ibid.).  

Det finns även tidigare forskning som fäster uppmärksamhet vid betydelsen av en 

välförankrad målbild hos alla de som innehar betydelsefulla roller, för att kunna 

realisera en planering för ett mer hållbart resande (Haughton et al., 2010; Hansen 

& Cars, 2010; Tornberg & Cars, 2008). Här tolkas det som att förmågan att 

realisera mål om hållbart resande stärks om tjänstepersoner och politiker delar den 

målbilden. Vidare framhåller Banister (2008) att det är viktigt att olika parter, 

politiker såväl som tjänstemän, utifrån sina respektive roller motiverar och 

förklarar bakgrunden till de åtgärder som genomförs i linje med den antagna 

inriktningen. På så sätt kan de få acceptans hos allmänheten för en omställning till 

ett mer hållbart resande. 
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2.3.2 Processer som gör att strategiska ambitioner genomsyrar 
planeringen 

Det finns även de som har studerat hur de arbetssätt som tillämpas i konkreta 

planeringsprojekt hindrar övergripande ambitioner från att få betydelse för vilken 

planering som sker och vilka lösningar som väljs. Det kan gälla hållbar utveckling 

i allmänhet, eller ett mer hållbart resande i synnerhet. Hrelja (2011) framhåller 

exempelvis att planering och beslutsfattande sker ad hoc i kommuners löpande 

planering på ett sätt som gör att strategiska målsättningar, om minskat trafikarbete 

och minskad miljöpåverkan inte beaktas i enskilda projekt. En liknande slutsats 

gör Isaksson & Storbjörk (2012). De menar att strävan efter konsensus, i 

kombination med en bristfällig hantering av målkonflikter mellan innehåll i olika 

strategiska dokument, bidrar till att en upplevelse av samsyn skapas även i de fall 

när så inte är fallet. När olika strategiska inriktningar sedan ska vägas samman 

och omsättas i praktik tenderar mål om ekonomisk utveckling ges prioritet framför 

miljömål. Det är något som även talar för att det finns outtalade maktstrukturer 

som inverkar på planeringens resultat (ibid.). Vidare finns det forskning som visar 

att strategiska ambitioner om ett mer hållbart resande hindras av att det ofta 

saknas effektiva metoder eller tydliga idéer om hur lösningar som kan bidra till ett 

mer hållbart resande ska implementeras i praktiken; det finns ett så kallat 

genomförandeunderskott (Stead & Meijers, 2009; Banister, 2005 & 2008; 

Hickman et al., 2013). 

I linje med detta framhåller även Banister (2004) att de åtgärder eller lösningar 

som implementeras ofta justeras mycket under planeringen. Det gör att de snarare 

kan betraktas som de lösningar som från ett politiskt perspektiv anses vara mest 

genomförbara än som de lösningar som leder till en utveckling i linjer med en 

antagen strategisk inriktning (ibid.). Eftersom det finns en rad outtalade hinder 

som gör det svårt att bedriva planering och genomföra åtgärder som syftar till ett 

mer hållbart resande, framhålls det i tidigare forskning att det är centralt att 

planeringen även omfattar ett arbete med att skapa acceptans hos allmänheten för 

de åtgärder som planeras (Banister, 2008).  

Vidare visar tidigare forskning att planering för ett mer hållbart resande bygger på 

att det finns samverkansprocesser och integrerade planeringsmodeller som 

bemannas av personer med utpekade roller och ansvar för att åstadkomma en god 

samverkan (Banister, 2005; Delegationen för hållbara städer, 2012). Stead & 

Geelings (2005) har också kunnat konstatera att det för att få till en sådan bra 

samverkan är betydelsefullt att det för planeringsaktörer och individer finns 
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tillräckligt med tid, resurser och expertis för att delta i strategiska arbeten. För att 

skapa förutsättningar för ett gränsöverskridande arbetssätt är det även en fördel 

om det finns maktrelationer och kulturella likheter mellan olika organisationer 

som gör att ingen aktör känner ett behov av att markera eller försvara sin position 

gentemot andra (Stead & Meijers, 2009). 

2.3.3 Arbetssätt som utmanar befintliga tankesätt 

Tidigare forskning framhåller också ofta att de processer och arbetssätt som 

tillämpas behöver bidra till att utmana de tankemässiga strukturer som hindrar en 

omställning till ett mer hållbart resande. Exempel på tanke- och kunskapsmässiga 

strukturer tidigare forskning framhåller begränsar nytänkande är: en bristande tro 

på att en omställning från bil till mer hållbara färdmedel är möjlig (Fenton och 

Gustavsson, 2014; Henriksson, 2014), tanke- och maktstrukturer inom transport-

policyområdet som leder till ett strukturellt motstånd mot nytänkande (Hull, 2008; 

Owens & Cowell, 2011) samt att det finns kulturella värden – såsom frihet, 

framgång, oberoende och rörlighet – som förknippas med bilen och som får den 

att framstå som nödvändig och självklar i planeringen (Andréasson, 2000). Lundin 

(2008) menar även att det finns ett strukturellt bilberoende som upprätthålls 

genom befintliga beteenden, kulturer samt svårföränderliga och kostsamma 

transport- och bebyggelsestrukturer.  

För att utmana befintliga tanke- och synsätt har tidigare forskning kunnat påvisa 

att de arbetssätt som tillämpas i planeringen behöver vara mer fokuserade på att 

skapa utrymme för diskussioner om nya perspektiv och agendor, och mindre 

fokuserade på att identifiera lösningar som bedöms fria från värderingar (Banister, 

2005; Stead & Geerlings, 2005; Owens & Cowell, 2011). Vidare pekar Hull 

(2008) och Tennøy (2010) på att det sätt som transportrelaterade problem inramas, 

och det sätt som kunskap och teorier väljs ut behöver gå i linje med ambitionen 

om att utmana etablerade arbets- och förhållningssätt. Isaksson et al. (2009a) har 

även kunnat påvisa att arbetssätt som bygger på en mer deliberativ ansats4 (som 

kan skapa utrymme för dialog och nytänkande) är svåra att etablera i svensk 

infrastrukturplanering, till följd av att det där finns en planeringstradition som 

bygger på en stark tilltro till rationalitet och expertis.  

                                                        

4 Såsom planering av markanvändning och bebyggelse, lokal infrastruktur för gång-, cykel och biltrafik, 

regional ekonomisk och fysisk planering, kollektivtrafik samt regional och nationell väg- och 

järnvägsinfrastruktur 
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2.3.4 Metoder och verktyg med bevarande verkan på planeringen 

Den övergripande problematik som tidigare forskning lyfter fram kopplat till de 

metoder, modeller och verktyg som används i planeringen, särskilt inom trafik- 

och infrastrukturplanering, är att dessa bygger på grundantaganden och samband 

som gynnar det befintliga trafiksystemet och att de angreppssätt som används inte 

är förenliga med antagna mål om ett mer hållbart resande.  

Lundin (2008) och Hagson (2004) framhåller att de verktyg och metoder som har 

utvecklats för analys, utformning och dimensionering av transportsystemet i 

Sverige är en bidragande orsak till den starka bildominansen och till att det finns 

en stor tröghet när förändringar av systemet ska komma till stånd (benämns som 

frusen ideologi, se även avsnitt 2.2.2 och 2.3.4). En anledning till detta påstående 

är att de grundantaganden som olika modeller och verktyg inom infrastruktur- och 

trafikplanering bygger på baseras på uppgifter om en historisk utveckling, som 

inte är densamma som den som eftersträvas i framtiden (Kenworthy, 2006; 

Banister, 2008). Ett konkret exempel på det är att många modeller bygger på 

samband mellan ekonomisk tillväxt och transportarbete som i modellerna 

betraktas som givna och som därmed inte kräver ytterligare analys (Sheller & 

Urry, 2006; Owens & Cowell, 2011). Här menar Kenworthy (2006) att de metoder 

som används för att lägga grunden för ett mer hållbart resande snarare behöver 

vara målstyrda och utgå från visioner om framtiden, snarare än att utgå från 

antaganden om behov och kapacitetsbrister till följd av prognoser för framtiden.  

Ytterligare något som utmärker de modeller som ofta tillämpas idag är att de 

bygger på ekonomiska utvärderingsmetoder där lösningar som bidrar till restids-

förkortningar gynnas. För att i högre grad premiera lösningar som kan leda till ett 

mer hållbart resande menar Banister (2008) att det skulle vara mer lämpligt att 

använda modeller som lägger mer vikt vid sociala och miljömässiga konsekvenser 

av olika alternativ och som värderar restidspålitlighet högre än restidsminimering. 

I tidigare forskning framhålls det också att det saknas metoder för att kunna 

angripa trafikrelaterade frågeställningar utifrån ett helhetsperspektiv (Flyvbjerg, 

2002; Tennøy, 2011; Hrelja, 2011). Det gör att de metoder som tillämpas ibland 

används för att legitimera de lösningar som redan har valts ut snarare än för att 

bidra till en mer heltäckande förståelse för problem och lösningar (ibid.).  

När det kommer till förhållningssättet till de resultat som fås fram genom 

kvantitativa verktyg och metoder inom trafikplaneringen säger tidigare forskning 

att det ofta finns en stor tilltro till de resultat som tas fram med dessa metoder 

(Isaksson et al., 2009b; Tennøy, 2011; och Koglin, 2013; Thoresson, 2011). Detta 
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trots att de som använder metoderna själva framhåller att modellerna inte förmår 

hantera frågor med hög komplexitet eller fångar det som är av politisk betydelse 

då beslut om olika åtgärder ska fattas (ibid.). Kopplat till detta menar Tennøy 

(2011) även att de rutiner som används för att granska resultaten från kvantitativa 

analysmetoder sällan säkerställer att de lösningar som förordas går i linje med de 

målsättningar som har antagits.  

2.3.5 Institutionella förutsättningar – ett sammandrag 

Sammantaget framstår det, utifrån avsnitt 2.3, nödvändigt att utveckla 

institutionella förutsättningar – i termer av allt ifrån målbild, kunskap och 

perspektiv till arbetssätt, integration och möjliggörande strukturer – för att 

möjliggöra en aktörsgemensam och sammanhållen planering för ett mer hållbart 

resande. I nästa avsnitt beskrivs det närmare vad institutionella förutsättningar 

avser i denna avhandling. Där beskrivs även begreppet institutioner mer ingående 

och det analytiska ramverket institutionell kapacitet introduceras.  
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3 Institutionell kapacitet – ett analytiskt ramverk 

I detta kapitel introduceras det analytiska ramverk, institutionell kapacitet, som 

har använts i denna avhandling för att studera de institutionella förutsättningarna 

som ett antal planeringsaktörer i Stockholmsregionen har för att bedriva planering 

för ett mer hållbart resande. Kapitlet inleds med en introduktion till ett antal olika 

perspektiv inom nyinstitutionell teori (som studiens analytiska ramverk bygger 

på) och till några olika sätt att betrakta institutioner och institutionella 

förutsättningar.  

Gemensamt för de olika perspektiv som introduceras i avsnittet är att institutioner 

utgör de formella och informella ramar som formar individers och organisationers 

agerande i ett visst sammanhang. Viktigt är därför att inte förväxla det sätt som 

begreppet institution används i denna studie, med det sätt som den ofta används i 

svenska språket. Nämligen som ett samlingsnamn för offentliga myndigheter eller 

som en benämning för organisationer eller delar av organisationer.  

3.1 Olika perspektiv inom nyinstitutionalismen  

Institutionalism som teoretisk och metodologisk utgångspunkt har tillämpats i 

studier inom områdena statsvetenskap, ekonomi och sociologi sedan länge, och 

sedan slutet av 1990-talet har det även kommit att bli ett allt vanligare perspektiv 

inom planeringsforskningen (Steele, 2011). Ofta görs det skillnad på det som 

benämns som klassisk eller traditionell institutionalism, där fokus ligger på hur 

externa krafter och hierarkier inverkar på organisationers agerande, och ny-

institutionalism, som riktar uppmärksamhet mot betydelsen av organisationers 

inre dynamik (Gualini, 2002). Gemensamt för de inriktningar som finns inom 

nyinstitutionalismen är intresset för hur relationer mellan olika aktörer, intressen, 

strategier och maktförhållanden inverkar på individers och organisationers 

agerande i komplexa politiska sammanhang (Steele, 2011). Hall och Taylor 

(1996) belyser vidare att det finns tre distinkt skilda åskådningar inom ny-

institutionalismen (i form av synen på institutioner, fokus och grundantaganden) 

som har utvecklats vid sidan om varandra: historisk institutionalism, rationella val 

(översatt från ”rational choice theory”) och sociologisk institutionalism.  

Inom historisk institutionalism betraktas institutioner som de regler och 

konventioner (i form av moraliska och tankemässiga ramar) som påverkar 

aktörers tolkningar och handlande. I studier med detta perspektiv riktas intresset 

särskilt mot de tidpunkter i historien när institutionella förändringar sker på ett sätt 
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som gör att utvecklingen tar en ny vändning. Inom den institutionella teori-

bildning som bygger på rationalitet och rationella val betraktas institutioner som 

de ramar för handlande – såsom transaktionskostnader och äganderättigheter – 

som skapar stabilitet, effektivitet och förutsägbarhet i relationen mellan olika 

aktörer. Det rationella perspektivet utgår från att alla aktörer har en viss 

gemensam uppsättning preferenser. Alla aktörer väntas agera instrumentellt och 

strategiskt utifrån dessa för att maximera sina nyttor. Enligt det synsättet utvecklas 

institutioner successivt av nyttomaximerande aktörer för att på så sätt minska sina 

risker och öka sina nyttor (ibid.). 

Det perspektiv på institutioner som finns inom den sociologiska institutionalismen 

är bredare än i de två andra åskådningarna och omfattar inte bara formella regler 

och normer, utan också den kultur – i form av symbolsystem, tankemässiga 

strukturer och moraliska ramar – som formar vad som skapar mening och 

vägleder handlandet i olika sammanhang. Således påverkar institutioner inte bara 

vad som uppfattas som lämpligt eller tillåtet i ett visst sammanhang, utan de styr 

även aktörernas föreställningar om vad som är meningsfullt och hur det är möjligt 

att agera – ett förhållningssätt till institutioner som indikerar en mer social-

konstruktivistisk utgångspunkt. Även enligt detta perspektiv förväntas individer 

och organisationer agera rationellt och målinriktat, dock inte enligt några på 

förhand angivna preferenser utan snarare i enlighet med det som uppfattas som 

eftersträvansvärt eller som skapar legitimitet i ett visst socialt sammanhang (ibid.). 

Gemensamt för alla ovanstående perspektiv är att institutioner betraktas som 

ramverk som direkt och indirekt inverkar på organisationers och individers 

agerande. Det gör institutioner till det som å ena sidan skapar stabilitet och 

förutsägbarhet och å andra sidan utgör hinder för förändring (North, 1990). Det 

som skiljer de olika åskådningarna åt är i vilken utsträckning preferenser och 

rationalitet är något som är givet oavsett kontext, eller om de hela tiden definieras 

i relation till ett visst sammanhang (Hall och Taylor, 1996). I en del senare 

litteratur har de olika perspektiven på institutioner och institutionella förut-

sättningar kombinerats till att omfatta både den sociala kontext som finns i ett 

visst sammanhang och en strukturerande extern påverkan som inverkar på 

aktörernas agerande (Vigar et al., 2000; Healey et al., 2002, Healey, 2007b). Det 

gäller bland annat för det analytiska ramverk som används i denna avhandling och 

som beskrivs närmare nedan.  
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3.2 Institutionell kapacitet 

Institutionell kapacitet är ett begrepp som har berörts av en rad forskare när det 

gjorts försök att identifiera vilka institutionella förutsättningar som kan underlätta 

för ett agerande i linje med framtagna mål eller som hanterar identifierade 

utmaningar. Healey et al. (2003) definierar institutionell kapacitet som förmågan 

hos aktörer att fatta beslut i linje med antagna målsättningar och att skapa 

förutsättningar för att genomföra dem i enlighet med de tagna besluten. 

Institutionell kapacitet kan också beskrivas som aktörers förmåga att genom 

processer för beslutsfattande, planering och genomförande hantera de sociala och 

miljömässiga utmaningar som har identifierats (Polk, 2011), eller som den 

förmåga som byggs upp när olika aktörer lyckas skapa en enad bild av vilket 

”gemensamt spel man vill spela” (Healey, 1998:1542). Den enade bilden kan 

sedan bidra till att projekt och partnerskap på flexibla och innovativa sätt anpassas 

för att hantera de situationer som uppstår; exempelvis för att hantera hinder och 

utmaningar som synliggörs när antagna målsättningar ska realiseras i praktiken. 

Bilden skapar också förutsättningar för ett gemensamt lärande som gör att de 

samarbeten som initieras inte blir alltför tids- och resurskrävande (ibid.). Healey et 

al. (2002) kopplar institutionell kapacitet till planering och beskriver det som 

förmågan att frångå stigberoende (North, 1990) genom en kreativ samverkans-

process mellan berörda aktörer i en stad eller region. I samma bok framställer 

Magalhães et al. (2002) institutionell kapacitet som en förmåga att omsätta 

institutionellt kapital (uttryckt som kunskapsresurser, relationella resurser och 

förmåga att mobilisera) i faktisk handling.  

De delar av tidigare beskrivningar av institutionell kapacitet som det tas särskilt 

fasta på i denna avhandling handlar om den aktörsgemensamma förmågan att 

frångå gängse praktik och synsätt på ett sätt som hanterar de utmaningar som har 

identifierats i ett visst planeringssammanhang genom utvecklade processer för 

beslutsfattande, planering och genomförande.. Här används institutionell kapacitet 

sedan som ett analytiskt ramverk (i enlighet med Magalhães et al., 2002) för att 

öka förståelsen för vilka institutionella förutsättningar som ett antal offentliga 

planeringsaktörer i Stockholmsregionen har för att bedriva en aktörsgemensam 

och sammanhållen planering för ett mer hållbart resande.  

Magalhães et als. (2002) ramverk i sin tur bygger huvudsakligen på det synsätt på 

institutioner och institutionella förutsättningar som finns inom den sociologiska 

nyinstitutionalismen, såsom det socialkonstruktivistiska förhållningssättet. Det 

omfattar dock även inslag av de mer strukturella perspektiv som återfinns inom 
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traditionell institutionalism samt inom den historiska och mer rationellt influerade 

nyinstitutionalismen (Healey et al., 2002). Exempelvis framhålls det att 

institutionella strukturer, som antingen har byggts upp historiskt eller som avgör 

hur nyttor och kostnader fördelas, påverkar faktiska och idémässiga möjligheter 

till förändring. Det betonas även att institutioner formas genom en ständig 

interaktion mellan strukturerande krafter och aktivt handlande (ibid.).  

Nedan ges en närmare introduktion till det ramverk och de aspekter som 

Magalhães et al. (2002) menar kan förklara skillnader i institutionell kapacitet 

mellan olika planeringssammanhang. De olika dimensionerna av institutionell 

kapacitet (kunskapsresurser, relationella resurser och förmåga att mobilisera) 

används senare i avhandlingen för att strukturera och analysera studiens empiriska 

material. För att underlätta för studiens analys har de olika delarna av ramverket 

konkretiserats eller kompletterats med ytterligare perspektiv och förtydliganden; 

dessa introduceras också nedan.  

3.2.1 Kunskapsresurser 

En del av den institutionella kapaciteten består i den förmåga och de förut-

sättningar som finns för att bygga upp och utveckla de kunskapsresurser som 

krävs för att utveckla en plats eller en stad i den riktning som har angetts som 

önskvärd. Det kunskapsbegrepp som används av Magalhães et al. (2002) bygger 

på ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på kunskap och därmed som något som 

konstrueras i sociala sammanhang och som något som omfattar mer än uttalad och 

formaliserad kunskap. Vid interaktion mellan personer och aktörer sker en 

filtrering av information och en inramning av olika frågor som i förlängningen 

påverkar vilken kunskap som bedöms som relevant i ett visst planerings-

sammanhang (ibid.). I enlighet med Schön och Rein (1994) och Healey (1997) 

omfattar kunskapsresurser här även en outtalad och kontextuell förståelse för olika 

samband som formas genom tidigare erfarenheter, social interaktion och rådande 

maktstrukturer. Det gör således att kunskapsresurser här, åtminstone till viss del, 

även omfattar ett diskursivt perspektiv på makt (Healey, 2007a; Flyvbjerg, 2002) 

– i form av vilken information som bedöms som meningsfull i olika sammanhang 

och i form av vilka perspektiv som ges utrymme i olika planeringssammanhang.  

Magalhães et al. (2002) framhåller fyra olika dimensioner av kunskapsresurser 

som är betydelsefulla för ett planeringssammanhangs institutionella kapacitet. 

Dessa är: kunskapsutbud, referensramar, integration av kunskap och 

referensramar samt öppenhet och förmåga till lärande. En närmare beskrivning av 

de olika dimensionerna ges på kommande sidor. 
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a) Kunskapsutbud  

Den institutionella kapaciteten stärks när aktörerna har tillgång till, 

och kan använda sig av, ett rikt utbud av kunskap om vad som ska göras 

samt om varför och hur det ska göras (Magalhães et al., 2002). 

Den allmänna synen på kunskap har förändrats mycket de senaste decennierna – 

från att ses som något statiskt och objektivt som togs fram av experter – till att 

snarare betraktas som något som konstrueras genom sociala processer där 

neutralitet sällan, om ens alls, går att garantera (Rydin, 2007). Vilken kunskap 

som uppfattas som relevant i ett visst sammanhang styrs därför av rådande 

kontext, värderingar, ändamål och maktrelationer; i samband med att filtrering 

och inramning av information sker fixeras strategiska idéer på ett sätt som kan 

komma att påverka den planering och det policyarbete som senare tar vid (Healey, 

2007a). Denna länk mellan makt och kunskap uppmärksammas även av Flyvbjerg 

(2002), som framhåller att det finns diskursiva maktaspekter i olika planerings-

sammanhang som kan förklara varför en viss kunskap bedöms som viktig och 

relevant där. Här framhåller Sandercock (2003) att det är just de meningsmot-

sättningar som finns om vilken kunskap som ska betraktas som betydelsefull i en 

viss kontext som utgör den politiska dimensionen av kunskapsbyggande. Slutligen 

har Rydin (2007) genom studier av hur planering utförs kunnat konstatera att olika 

former av kunskap (exempelvis empiriskt baserad, normativ, prognosbaserad eller 

processrelaterad) ofta behandlas på ett otillräckligt sätt för att kunna utgöra en god 

grund för väl övervägda beslut. För att åtgärda det menar Rydin att det i plan-

eringen bör skapas arenor där det ges möjlighet att pröva olika kunskapsanspråk, 

och på så sätt skapa förutsättningar för en successiv utveckling av kunskap (ibid.). 

b) Referensramar 

Institutionell kapacitet stärks av en regelbunden utvärdering och 

utveckling av de referensramar som påverkar vad som anses 

meningsfullt, vilka tolkningar som görs och hur problem och frågor 

förstås i ett visst planeringssammanhang (Magalhães et al., 2002). 

Eftersom olika aktörers referensramar inverkar på deras sätt att tolka och ge 

mening åt ett visst kunskaps- och informationsflöde är det, för att utveckla 

institutionell kapacitet, viktigt att dessa ständigt utvärderas och utvecklas så att de 

ger stöd åt den utveckling som eftersträvas (Magalhães et al., 2002). Ett sätt att 

studera hur referensramar påverkar synen på, och förståelsen av, olika samman-

hang och händelser är genom att studera vilka framträdande diskurser som finns. 

En diskurs beskrivs hos Hajer och Versteeg (2005) som en samling idéer, koncept 
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och kategorier som tillsammans skapar mening hos sociala och fysiska fenomen, 

och som hela tiden produceras och reproduceras i sociala sammanhang. Healey 

(2007a) beskriver diskurs som det språkbruk som används för att förklara och 

legitimera ett visst agerande. En diskurs säger således något om vad som bedöms 

som betydelsefullt i ett visst sammanhang, eller vad som betraktas som problem 

och lösningar. Detta indikerar en tydlig koppling mellan institutionell kapacitet 

och diskursiv makt. För att åstadkomma bestående förändringar menar Healey 

därför att det är viktigt att inte bara ändra det sätt som planering utförs, utan också 

det sätt som olika frågor betraktas och uttrycks (referensramar och diskurser) hos 

personer med resurser och möjlighet att styra planeringens inriktning (ibid.).  

c) Integration av kunskap och referensramar 

Den kunskap och de referensramar som olika aktörer har bör i så stor 

utsträckning som möjligt vara integrerad mellan aktörer som ska verka 

tillsammans för att skapa institutionell kapacitet i ett 

planeringssammanhang (Magalhães et al., 2002). 

Den institutionella kapaciteten i ett visst planeringssammanhang beror även på hur 

intensiva och framgångsrika de ansträngningar som görs är för att översätta olika 

aktörers kunskap och referensramar för varandra (Magalhães et al., 2002). Detta 

eftersom den historia som har format olika personers och aktörers tänkande och 

agerande behöver uttryckas explicit för att åstadkomma ett ömsesidigt lärande och 

kunskapsutbyte (ibid.). Även Rydin (2007) pekar på att en översättning av olika 

perspektiv krävs för att hantera olika kunskapsformer och för att skapa gemensam 

förståelse; för det räcker det inte med att aktörer förs samman i planeringen. 

Vidare menar Innes (2004) att en gemensam förståelse och liknande värderingar 

behöver finnas för att nå konsensus mellan olika aktörer, eftersom det inte kan 

forceras fram genom en bättre argumentation. Innes & Booher (2010) framhåller 

också att processer där flera aktörer deltar och når konsensus inte enbart resulterar 

i planer eller överenskommelser, utan också utgör sammanhang där det sker ett 

lärande och där delade erfarenheter och referenser skapas.  

Exempel på konkreta fall där integration av kunskap och perspektiv är en 

utmaning återfinns hos Tornberg (2009), som har studerat faktiska försök att 

åstadkomma en mer integrerad stads- och trafikplanering i Sverige. Där har han 

kunnat observera att det ofta är svårt att skapa gemensam förståelse mellan 

personer med olika utbildningsbakgrund, eller mellan delar av organisationer som 

representerar olika sektorer eller sakområden i planeringen (ibid.).  
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d) Öppenhet och förmåga till lärande  

Den institutionella kapaciteten stärks när aktörer har en öppenhet inför, 

och en förmåga att ta in, nya idéer som sedan kan användas för att 

utveckla förståelse, agerande och ge tillgång till ny information och 

inspiration (Magalhães et al., 2002). 

Ovan har det hänvisats till en mängd forskning som omnämner att den kunskap 

som anses ha relevans, eller tillåts inverka på planeringen, ofta är kopplad till 

rådande maktstrukturer (Flyvbjerg, 2002) eller till en viss diskurs (Healey 2007a). 

Vidare menar Banister (2008) att det är av betydelse att den kunskap och de 

verktyg som används i planeringen kontinuerligt uppdateras så att dessa utvecklas 

och anpassas till att passa med de mål som finns för planeringen i ett visst 

planeringssammanhang. Motsatsen till detta behandlas av Lundin (2008), som 

benämner bilen och bilsamhället som en frusen ideologi. Med detta menar han att 

rådande kultur i kombination med en utpräglad profession och specialiserade 

modeller och verktyg gör att nytänkande hindras och att den rådande strukturen 

bevaras.  

3.2.2 Relationella resurser 

En annan del av den institutionella kapaciteten består av de relationella resurser 

som byggs upp mellan planeringsaktörer och som har betydelse när aktörerna ska 

delta i gemensamma processer (Magalhães et al., 2002). Relationella resurser i 

detta sammanhang handlar om i vilken utsträckning det finns sociala nätverk som 

knyter samman de planeringsaktörer som väntas agera tillsammans, hur dessa 

nätverk är uppbyggda (i termer av nätverkens geografiska utspriddhet och antalet 

mötespunkter samt i fråga om vilka aktörer som ges tillträde till relationer) och 

om de relationer som finns mellan olika aktörer bygger på förtroende och 

ömsesidighet (ibid.).  

Möjligheten att bygga upp de relationella resurser som kan stärka den 

institutionella kapaciteten i ett planeringssammanhang beror, enligt Magalhães et 

al. (2002), på följande fyra aspekter: nätverkens utbredning och sammankoppling, 

nätverkens morfologi, integrationen mellan olika nätverk samt relationen mellan 

formell beslutsmakt och olika nätverk i planeringen. De tre första delarna, som på 

olika sätt berör nätverkens utformning och sammankoppling, behandlas i ett 

stycke både här och i analysen (avsnitt 6.2) eftersom de rör olika dimensioner av 

hur relationer mellan aktörer är organiserade.  
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a) Nätverkens utbredning och sammankoppling 

Den institutionella kapaciteten stärks om det finns nätverk som binder 

samman en stor andel av de aktörer som berörs eller har intresse i en 

fråga samt om det finns något som sammanbinder de olika nätverken 

med varandra (Magalhães et al., 2002). 

b) Nätverkens morfologi 

Institutionell kapacitet underlättas om nätverken är uppbyggda så att de 

möjliggör många olika sammankopplingar mellan olika aktörer och 

nätverk, så att relationer blir varaktiga i tid och rum och så att de 

underlättar för utbyte mellan olika nätverk (Magalhães et al., 2002).  

c) Integration mellan olika nätverk och relationer 

Relationella resurser, och därigenom institutionell kapacitet, stärks av 

integration mellan olika relationella nätverk. Det kännetecknas av att 

aktörer ingår i flera nätverk, att det finns värderingar som länkar 

aktörer samman och att det finns sammanhang där utbyte mellan olika 

nätverk kan ske (Magalhães et al., 2002). 

De relationella resurser som existerar i en samverkansprocess (översatt från 

”governance process”) avgörs vidare av hur relationerna mellan olika aktörer är 

utformade sett till både utbredning och djup i termer av kvalitet (Magalhães et al., 

2002). Relationernas beskaffenhet påverkar bland annat hur tillgängliga olika 

planeringsaktörer upplevs, vilka aktörer som upplever sig som en del av ett visst 

planeringssammanhang och vad som ger möjlighet att påverka andra aktörer i en 

viss relation. Relationernas kvalitet påverkas även av ifall det finns ett socialt 

kapital, i form av förtroende och en upplevelse av ömsesidighet, mellan de olika 

aktörerna. I detta sammanhang kan begreppet socialt kapital omfatta både ett 

sammanbindande socialt kapital, inom en organisation, och ett sammanbryggande 

socialt kapital som förenar olika grupper eller organisationer (ibid.).  

d) Relation mellan formell beslutsmakt och nätverk i planeringen  

Handlingsförmågan i ett planeringssammanhang, och därmed den 

institutionella kapaciteten, avgörs dels av hur beslutsmakten är 

fördelad mellan aktörer i enskilda nätverk, och dels av hur kopplingen 

mellan ett enskilt nätverk och de sammanslutningar där det finns 

formell makt (ekonomisk, regleringsmässig eller ideologisk) ser ut 

(Magalhães et al., 2002). 
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Det som uttrycks som maktrelationer enligt Magalhães et al.(2002) inom ramarna 

för relationella resurser handlar i huvudsak om hur kopplingen ser ut mellan 

enskilda planeringssammanhang och formell beslutsmakt, samt om vem som 

beslutar om hur relationer mellan olika aktörer ska utformas och vilka som ges 

tillträde till olika sammanhang. Detta perspektiv på makt omfattar således det som 

benämns som formell beslutsmakt och mandat att fatta beslut (ibid.). En annan 

maktdimension, av mer diskursiv karaktär, täcks in under kunskapsresurser 

eftersom det där uppmärksammas att aktörernas sätt att förstå och ta sig an olika 

planeringssammanhang inverkar på i vilken utsträckning en förändring kan 

komma till stånd. 

3.2.3 Förmåga att mobilisera 

Den sista byggstenen som det analytiska ramverket omfattar handlar om förmågan 

att mobilisera kunskap och nätverk i ett visst planeringssammanhang och att nyttja 

dessa för att utmana rådande praktik och på så sätt få till stånd en förändring i 

önskad riktning (Magalhães et al., 2002). Denna dimension av institutionell 

kapacitet bygger på tidigare forskning om sociala rörelser (av bland annat Tarrow, 

1994) och dess försök att utmana rådande strukturer och perspektiv. Förmågan att 

mobilisera belyses därför både från ett strukturellt perspektiv och från ett 

aktörsperspektiv. Genom det strukturella perspektivet belyses aktörernas förmåga 

att läsa av den institutionella dynamiken och att utnyttja de så kallade möjlighets-

fönster som kan uppstå i rådande strukturer. Aktörsperspektivet, å andra sidan, 

handlar snarare om enskilda aktörers förmågor att utveckla processer för lärande, 

att bygga förtroende hos andra aktörer och att utveckla sammanhang för 

gemensamt agerande (Magalhães et al., 2002). För att mobilisera tillräckliga 

resurser för att åstadkomma en förändring behöver aktörerna ges utrymme för att 

utforska och utveckla följande delar av ett visst planeringssammanhang: dess 

möjlighetsstruktur, dess institutionella arenor och möjliga tillvägagångssätt vid 

mobilisering (ibid.).  

I ramverket ingår även dimensionen kritiska förändringsagenter. Magalhães et al. 

(2002) menar att den institutionella kapaciteten stärks om det finns kunniga 

förändringsagenter som kan agera för att mobilisera nödvändiga resurser och 

beslutsmakt. Denna dimension av institutionell kapacitet har dock inte varit möjlig 

att studera närmare i denna studie. Detta eftersom den empiri som har samlats in, 

och som har legat till grund för avhandlingens analys, är på en översiktlig nivå 

och inte inriktad mot ett enskilt fall (se närmare beskrivning av detta i avsnitt 4.2). 

Till följd av det inriktningsvalet har det inte funnits empiriskt underlag för att 
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peka ut specifika förändringsagenter som har varit av särskild betydelse. Trots 

detta har det ändå bedömts som möjligt att genom de andra dimensionerna belysa 

förmågan att mobilisera kunskapsresurser och relationella resurser för att utmana 

rådande praktik och synsätt.  

a) Möjlighetsstruktur 

Förmågan att mobilisera resurser för förändring stärks om aktörer kan 

utforska och utveckla möjligheter till kollektivt handlande (exempelvis 

för strukturell förändring), och ges utrymme att utveckla agendor som 

kan fungera som magneter för mobilisering (Magalhães et al., 2002). 

Detta beskrivs även hos Healey (2007a), men då med ett något annorlunda ordval. 

Hon framhåller att ett framgångsrikt strategiskt handlande kräver en förståelse för 

när det skapas möjlighetsfönster i ett institutionellt sammanhang, och för hur 

dessa tillfällen ska utnyttjas för att få till stånd förändring i en viss riktning. 

Vidare menar hon att ett strategiskt agerande även bidrar till att skapa det 

förändringsutrymme som i sin tur möjliggör en strukturell utveckling (sett till 

formella ramar och innehåll) av de sammanhang där det arbetet bedrivs (ibid.). 

Enligt Magalhães et als. (2002) språkbruk är det alltså, genom ett strategiskt 

agerande, möjligt att skapa en möjlighetsstruktur. 

Magalhães et al. (2002) betonar även betydelsen av agendor som olika aktörer kan 

sluta upp runt. Kopplat till det beskriver Haughton et al. (2010) att en tillräckligt 

inspirerande och aktörsgemensam vision krävs för att fler aktörer ska vara med 

och bidra till visionen genom att mobilisera den beslutsmakt som idag finns spridd 

i ett fragmenterat nätverk av offentliga och privata aktörer. Vigar et al. (2000) 

använder även begreppet policygemenskaper (översatt från ”policy communities”) 

för att beskriva aktörssammanslutningar där det finns delade referensramar och 

övergripande intressen (kopplat till ett visst sakområde, ett geografiskt område 

eller en viss sakfråga). I dessa sammanslutningar kan kunskapsresurser och 

relationella resurser samlas och spridas; det finns därigenom möjlighet att 

mobilisera de resurser som krävs för att agera (ibid.).  

b) Institutionella arenor 

Mobiliseringsförmågan, och därmed den institutionella kapaciteten, 

stärks om aktörerna ges möjlighet att identifiera, och får tillgång till, 

institutionella arenor där nyckelresurser och styrandemakt finns och 

där faktisk förändring kan ske (Magalhães et al., 2002). 
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Healey (2007a) beskriver institutionella arenor som de sammanhang där 

inramning av olika frågor sker och där strategier formas. Ett begrepp som ligger 

nära institutionella arenor är begreppet policyarena, som Vigar et al. (2000) 

använder för att analysera hur styrning i samverkan fungerar i praktiken och var 

den äger rum. De beskriver policyarenor som de institutionella sammanhang där 

olika intressenter möts för att diskutera frågor och sprida idéer av relevans för 

policyutveckling eller för att samla de resurser som krävs för ett gemensamt 

agerande.  

c) Tillvägagångssätt vid mobilisering  

Förmågan att mobilisera resurser stärks av att aktörerna har tillgång 

till ett rikt utbud av mobiliseringstekniker och har en möjlighet att välja 

den mest effektiva tekniken för att skapa och bibehålla momentum 

(Magalhães et al., 2002). 

Hos Healey et al. (2003) beskrivs tillvägagångssätt för mobilisering som de 

möjligheter som olika aktörer har att få tillgång till makt i form av förmåga till 

handling eller i form av beslutsmakt över finansiering och reglering. I den 

fallstudie som de hänvisar till när detta berörs var det möjligt att urskilja att vissa 

aktörer, som hade en större möjlighet att dra i de rätta trådarna eller dra nytta av 

ett finansiellt eller regelmässigt övertag, hade en fördel jämfört med de aktörer 

som var tvungna att nyttja ordinarie besluts- och planeringssammanhang (ibid.).  

  



32 

  



33 

4 Metod, urval och avgränsningar 

I detta kapitel introduceras den metod som har tillämpats för arbetet med denna 

studie. Kapitlet inleds med en ingående beskrivning av tillvägagångssätt och 

metod. I avsnitt 4.2 förtydligas det sedan vad som avses med några av de begrepp 

som återkommande används i avhandlingen. Där beskrivs även några empiriska 

avgränsningar och inriktningsval av betydelse. Kapitlet avslutas med en 

diskussion om vilken betydelse det valda tillvägagångssättet och de empiriska 

avgränsningarna har haft för studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

4.1 Tillvägagångssätt och forskningsmetod 

Den studie som denna avhandling redogör för utgår från en kvalitativ metodansats 

där det viktigaste empiriska materialet består av intervjuer med personer som 

arbetar med planering på kommunal och regional nivå i Stockholmsregionen. 

Metoden har därmed likheter med en fallstudie eftersom en sådan innebär att en 

viss fråga undersöks i ett avgränsat område (Bryman & Bell, 2005), i detta fall ett 

geografiskt sådant. Något som kännetecknar många kvalitativa metoder är deras 

socialkonstruktivistiska induktiva ansats och att de slutsatser som dras ofta 

baseras på ett antal observationer. Det är en skillnad gentemot kvantitativa studier, 

som ofta utgår från en mer positivistisk deduktiv ansats där olika hypoteser testas i 

studien. Det tillvägagångssätt som har använts i denna studie kan beskrivas som 

abduktivt. Det innebär att en kombination av ett induktivt och ett deduktivt 

förhållningssätt har använts och att förståelsen successivt har växt fram genom ett 

kontinuerligt pendlande mellan teori och empiri (ibid.).  

Till grund för denna studie har information inhämtats dels genom studier av 

strategiska dokument som har tagits fram av de planeringsaktörer som studien 

omfattar, och dels genom intervjuer med representanter för samma organisationer. 

Planeringsaktörerna är: 

- Trafikverket region Stockholm 

- Tillväxt- och regionplaneförvaltningen i SLL 

- Trafikförvaltningen i SLL 

- Täby kommun 

- Nacka kommun 

Därutöver bör det nämnas att jag själv, parallellt med att studien har genomförts, 

har deltagit i planeringsprojekt (i rollen som konsult) som avser frågor och som 

involverar de planeringsaktörer som studeras i denna avhandling.  
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4.1.1 Tillvägagångssätt 

Denna studie är genomförd inom ramarna för ett forskningsprojekt som är 

finansierat av Trafikverket (2012). Fokus för det projektet i sin helhet är metoder 

och arbetssätt som tillämpas i storstäder och storstadsregioner och hur dessa kan 

utvecklas för att underlätta för mer integrerad stads- och trafikplanering och i 

förlängningen en mer hållbar stadsutveckling (ibid.). Till följd av att projekt-

beskrivningen initialt var översiktligt formulerad har det inom ramarna för 

projektet funnits ett behov av att tydligare specificera de frågor och fokusområden 

som denna studie ytterligare skulle fördjupa (detta beskrivs närmare i avsnitt 4.2); 

här återges hur processen såg ut.  

I början av forskningsprojektet arbetade jag och en disputerad forskare 

tillsammans i projektet för att klargöra vad det i sin helhet skulle omfatta och hur 

vi var och en kunde bidra till dess genomförande. Initialt arbetade vi alltså 

tillsammans men vartefter vi kom att inrikta oss mer mot våra fördjupnings-

områden (jag har studerat institutionella förutsättningar och min kollega har 

undersökt befintliga planformer på kommunal och regional nivå) har vi arbetat 

åtskilt. Det gemensamma arbetet omfattade att planera arbetet, att förtydliga de 

olika fördjupningsområdena samt att förbereda, genomföra och transkribera 

ungefär hälften av studiens intervjuer. Anledningen till att vi valde att göra en del 

av intervjuerna gemensamt är att vi båda hade nytta av det empiriska underlag 

som de gav. De resterande intervjuerna och analysen av allt intervjumaterial har 

jag gjort helt på egen hand.  

Som nämnts tidigare bygger denna studie på en abduktiv forskningsansats. I 

början av arbetet innebar det att teoretiska och empiriska avgränsningar och 

fördjupningar baserades på både genomgångar av tidigare forskning och mina 

egna intressen som väckts genom rollen som konsult. Ett liknande tillvägagångs-

sätt har sedan fortlöpt genom studien, men vartefter mer empiri har samlats in 

genom intervjuer och dokumentstudier har mina konsulterfarenheter fått mindre 

utrymme vid inriktningsmässiga vägval i studien. Det faktum att jag har arbetat 

med ämnesmässigt närliggande planeringsuppdrag parallellt med studien har dock 

inneburit att studiens inriktning har influerats av sådant som jag har upplevt i min 

konsultroll, även om det inte har varit en uttalad ambition. Den abduktiva ansatsen 

bedöms därigenom ha lagt grund för en studie och ett resultat som både är 

vetenskapligt förankrat, eftersom den utgår från tidigare forskning och teori, och 

tydligt kopplad till utmaningar som upplevs som centrala för de aktörer som 

arbetar praktiskt med planering för ett mer hållbart resande.  
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4.1.2 Dokumentstudier 

Dokumentstudier har använts som metod för att kartlägga de formellt framskrivna, 

strategiska inriktningar och planer som de studerade planeringsaktörerna har. Det 

underlaget har legat till grund för intervjufrågor och för att välja ut vilka områden 

som kan vara intressanta att studera mer ingående. Urvalet av dokument har gjorts 

utifrån att jag ville fånga hur de olika aktörerna, i sina inriktningsdokument, talar 

om såväl utmaningar som målsättningar kopplat till de frågor som har bäring på 

stads- och trafikplanering. Dokumentstudien är utförd på följande material, som 

har varit allmänt tillgängligt på de studerade aktörernas hemsidor: 

- Regeringens mål för transporter och infrastruktur (transportpolitiska mål)  

- Handledning för åtgärdsvalsstudier (Trafikverket, 2015b) 

- Regional utvecklingsplan för Stockholms län (RUFS 2010; SLL, 2010) 

- Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län (SLL, 2012) 

- Översiktsplan för Nacka kommun (Nacka kommun, 2012) 

- Översiktsplan för Täby kommun (Täby kommun, 2010) 

Tillvägagångssättet i dokumentstudien har inspirerats av det som beskrivs som en 

innehållslig idéanalys (Bergström & Boréus, 2005), vilket innebär en analys av 

logiken i en viss argumentation i syfte att urskilja de idéer som förs fram i ett visst 

sammanhang. Dokumenten studerades först översiktligt i sin helhet för att skapa 

en uppfattning om hur aktörerna beskriver sina ambitioner kopplat till hållbar 

stadsutveckling. De delar som rörde stadsutveckling samt planering av bebyggelse 

och trafik studerades därefter mer ingående för att uttyda mer i detalj vad 

aktörerna säger sig vilja åstadkomma, vilka eventuella tvetydigheter som finns 

och i vilken utsträckning den utveckling som föreskrivs kan antas skapa bättre 

förutsättningar för ett mer hållbart resande (enligt den definition som används här, 

se avsnitt 2.2.1). Materialet användes senare som underlag för intervjuerna.  

4.1.3 Intervjuer 

För att mer på djupet förstå hur de olika planeringsaktörerna i praktiken arbetar 

och organiserar sig för att främja ett mer hållbart resande har intervjuer 

genomförts med personer som arbetar med planering av stadsutveckling, trafik 

och bebyggelse på kommunal och regional nivå i Stockholmsregionen. 

Kombinationen av dokumentstudie och intervjuer framstod som ett lämpligt 

förfarande eftersom mycket tidigare forskning (exempelvis Hrelja, 2011; Isaksson 

& Storbjörk, 2012; Tennøy, 2010 och Svensson, 2015) visar att det ofta är hinder 

av mer informell karaktär som i den löpande planeringen hindrar 
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planeringsaktörer från att realisera sina ambitioner om ett mer hållbart resande. 

Vid intervjuerna ställdes frågor om bakgrunden till och processen bakom 

aktörernas strategiska inriktning samt om hur aktörerna arbetar och organiserar sig 

i den löpande planeringen för att skapa förutsättningar för ett mer hållbart resande. 

Intervjuerna omfattade även frågor om hur informanterna upplever samspelet 

mellan olika planeringsaktörer i såväl strategisk som löpande planering (en 

översikt över samtliga intervjuämnen återfinns i bilaga 1).  

Urvalet av intervjupersoner är gjort för att täcka in olika perspektiv på planeringen 

(både strategiskt och mer löpande) och olika sakfrågor av vikt för ett mer hållbart 

resande (trafik, bebyggelse, miljö och stadsutveckling). I Täby kommun genom-

fördes även intervjuer med politiker (sittande majoritet och opposition), vilket gav 

ytterligare förståelse för deras motiv och drivkrafter i planeringen. Motsvarande 

ämnen diskuterades även med informanter från andra organisationer men då 

deltog inga politiker i intervjuerna. Studien bygger på 19 intervjuer med totalt 22 

personer (vid intervju 3, 9 och 13 deltog två personer). Personerna arbetade vid 

intervjutillfället på de avdelningar och med de frågor som framgår i tabell 1 på 

nästa sida (siffrorna i kolumnen till höger är de som återfinns i empirisamman-

ställningen i kapitel 6). 

De intervjuer som genomförts inom ramarna för denna studie var mellan en och 

två timmar långa och genomfördes i avskilda rum hos respektive organisation. 

Oftast gjordes intervjuerna med en intervjuperson åt gången men vid tre tillfällen 

deltog två personer som då arbetade med likartade frågor. Intervjuerna inleddes 

med en kort introduktion till det projekt som intervjuerna är en del av och därefter 

utgick intervjustrukturen från ett antal teman som intervjupersonerna fått reda på i 

förväg (till exempel strategisk planering, löpande planering, relationer internt och 

med andra aktörer, se bilaga 1). Intervjuerna berörde inte något enskilt fall, utan 

Stockholmsregionen i stort, men intervjupersonerna uppmanades att under 

intervjun beskriva situationer som kan exemplifiera ett visst fenomen eller 

uttalande. De genomförda intervjuerna spelades in och har transkriberats i sin 

helhet. En sammanfattning av varje intervju sammanställdes och skickades till 

intervjupersonerna för verifiering. Det resulterade i ett fåtal justeringar i syfte att 

tona ner eller förtydliga vissa uttalanden.  
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Tabell 1: Sammanställning över studiens intervjupersoner. Intervjunummer (den högra kolumnen) 
används i empirisammanställningen i kapitel 6. 

Planeringsaktör Avdelning, enhet eller 

verksamhetsområde 

Frågor som intervju-

personen arbetar med 

Intervju-

nummer 

Trafikverket 

Planering (region 

Stockholm) 

Samhällsplanering och 

kommunkontakt  

Samhällsplanering och 

kommunkontakt 

Långsiktig trafikplanering 

13 

 

13 

 

15 

Strategisk utveckling 

(Trafikverket centralt)  

Strategiska utvecklingsfrågor  14 

Investering (region 

Stockholm) 

Projektledare för 

investeringsprojekt 

16 

Tillväxt- och region-

planeförvaltningen i 

SLL 

Tillväxtavdelningen  Generella tillväxtfrågor  8 

Regionplaneavdelningen Regionplanering med fokus på 

samverkan  

Kommunkontakt 

9 

 

9 

Trafikförvaltningen i 

SLL 

Strategisk utveckling Övergripande strategisk 

utveckling  

Trafik- och 

infrastrukturutveckling 

Kommunkontakt  

Samhällsplanering, fokus på 

samordning av kommun-

kontakter 

7 

 

10 

 

11 

12 

 

Täby kommun 

Samhällsutvecklings-

kontoret5 

Stadsplanering 

Trafikplanering och 

infrastruktur 

Miljöplanering  

Miljöplanering 

4 

1 

 

2 

2 

Kommunpolitiker Representant från styrande 

majoritet 

Oppositionspolitiker 

5 

 

3 

Nacka kommun 

Trafikenheten  

 

Strategisk och löpande 

trafikplanering  

17 

Enheten för strategisk 

stadsutveckling 

Översiktsplanering 18 

Stadsbyggnad (process) Övergripande 

stadsbyggnadsfrågor 

19 

 

                                                        

5 Benämndes vid intervjutillfället som kommunens stadsbyggnadskontor. 
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Formen för de intervjuer som har genomförts liknar vad Kvale och Brinkman 

(2009) beskriver som en halvstrukturerad livsvärldsintervju – en intervjuform där 

målet är att ta del av beskrivningar av intervjupersonens perspektiv för att tolka 

innebörden av ett visst fenomen. Detta åstadkoms genom att intervjupersonerna 

får ge beskrivningar av hur de ser på olika situationer och hur de betraktar sitt eget 

och andras agerande i samma sammanhang. Intervjuformen liknar ett vardagligt 

samtal, med skillnaden att det har ett tydligt syfte och är halvstrukturerat – det vill 

säga har en viss struktur av frågor och teman. Den nedskrivna intervjun och 

ljudinspelningen utgör underlag för analys. Valet att genomföra halvstrukturerade 

livsvärldsanalyser medför att studiens empiriska underlag snarare återspeglar 

specifika händelser och upplevelser än utgör ett underlag för att dra plats- och 

situationsoberoende slutsatser. Det gör även att resultaten blir relationella och 

kontextuella, eftersom de påverkas av interaktionen mellan intervjupersonen och 

den som ställer frågor (ibid.).  

Intervjumetoder har kritiserats för att inte vara tillräckligt vetenskapliga, eftersom 

resultaten är alltför subjektiva, explorativa och riskerar att bli snedvridna (Kvale 

& Brinkman, 2009). Silverman (2010) påpekar vidare att resultat från intervju-

studier i större utsträckning än andra forskningsmetoder påverkas av forskaren. 

Detta eftersom de beror mycket på hur intervjupersoner väljs ut, hur syftet med 

intervjun framställs, hur intervjun genomförs och hur frågor formuleras. För att 

hantera dessa risker betonas betydelsen av att tydligt reflektera över metoden och 

den kunskap som den leder fram till (Kvale & Brinkman, 2009; Silverman, 2010). 

I studien har det ovan beskrivna tillvägagångssättet sannolikt inverkat på 

intervjupersonernas svar och därmed på den empiri som avhandlingen bygger på. 

Det faktum att intervjupersonerna inför och under intervjutillfällena gavs 

information om vad projektet avser (samordning mellan stads- och trafikplanering 

och en omställning till ett hållbart transportsystem) kan ha gjort att de i något 

större utsträckning har velat lyfta fram att de själva, och de organisationer som de 

företräder, arbetar för en sådan utveckling. Vidare har intervjupersonerna genom 

intervjuerna fått träda in i en roll som representant för hela den organisation som 

de arbetar för. Detta kan ha inverkat på resultaten eftersom intervjupersonerna då 

har velat framställa den organisation som de företräder i positiva ordalag. Det 

faktum att intervjuerna spelades in kan också ha lett till att intervjupersonerna var 

något mer försiktiga i sina uttalanden än vad de hade varit i ett mer vardagligt 

samtal om motsvarande frågor. Något som indikerar det är att flera informanter sa 

att de inte ville citeras för vissa uttalanden och att några intervjupersoner valde att 

tona ner vissa uttalanden i samband med att de fick ta del av intervjusamman-
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ställningen. På det stora hela är intrycket ändå att intervjupersonerna har varit 

öppna under intervjuerna och svarat ärligt på frågorna. Empirins validitet har 

också stärkts genom att oklara frågor eller formuleringar har kunnat verifieras 

genom att flera intervjuer gjorts i samma organisation.  

4.1.4 Erfarenheter genom arbetet som konsult 

Vid sidan av att jag har arbetat med denna studie har jag arbetat som konsult med 

uppdrag som precis som denna studie är kopplade till stads- och trafikplanering. 

Jag har även anlitats av de planeringsaktörer som står i fokus för denna studie. 

Inget av uppdragen har haft någon direkt koppling till det forskningsprojekt som 

denna studie är en del av, men det är tydligt att de har berört frågeställningar som 

angränsar till det som undersökts här. Att arbeta för de olika organisationerna har 

gett insyn i deras arbete, hur de agerar i faktiska planeringssituationer och vad de 

upplever som utmanande – både inom den egna organisationen och i relation till 

andra planeringsaktörer. Samtidigt innebär konsultrollen att det är ett tydligt 

avgränsat uppdrag som utförs, vilket gör att jag inte riktigt har fått det 

inifrånperspektiv som studiens intervjupersoner har. I denna studie har ändå 

erfarenheterna från faktiska planeringssituationer bidragit både till en viss 

förförståelse för de frågor som studeras och till studiens abduktiva forsknings-

ansats, vilket är skälet till att de behandlas som en del av avhandlingens metod-

avsnitt. Här beskriver jag närmare vilka uppdrag jag har arbetat med och på vilket 

sätt det har inverkat på min förförståelse för vissa frågor.  

De uppdrag som jag arbetat med kopplat till ämnen som även har berörts vid 

intervjuer är följande (årtal för genomförande inom parentes): 

- Täby kommun: Framtagande av parkeringsstrategi (2013) och trafikstrategi 

(2015) samt en strategisk parkeringsutredning (2015) 

- Nacka kommun: Forskningsprojekt om hur bebyggelse- och trafikfrågor kan 

hanteras integrerat i samband med utbyggnad av tunnelbana (2015) 

- Trafikförvaltningen: Utveckling av en handbok för studier i tidiga skeden 

enligt SLL:s investeringsstrategi (2014–2016), redaktör för SLL:s första 

rapport till Sverigeförhandlingen (2015) samt en studie om samlokalisering 

av trafikledningscentraler (2013) 

- Trafikverket: Ett antal åtgärdsvalsstudier i Stockholmsregionen, bland annat 

en som avsett åtgärder i Nacka kommun (2014). 

Alla uppdrag som anges ovan har varit av strategisk karaktär, även om de alla går 

under det som benämns som löpande planering i denna avhandling (se avsnitt 
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4.2), och har inneburit ett nära samarbete med organisationerna i fråga. I ett av 

uppdragen för Täby kommun genomfördes möten med både tjänstepersoner och 

politiker, där kommunens önskade utveckling och utmaningar för att nå dit 

diskuterades. Ett annat uppdrag i Täby har handlat om att tolka och tillämpa 

innehållet i strategiska dokument i faktiska planeringsprojekt. Inom ramarna för 

handboksuppdraget för trafikförvaltningen genomfördes ett 40-tal intervjuer med 

tjänstepersoner som berörde hur deras planering i tidiga skeden ser ut och kan 

utvecklas. Det uppdrag som utfördes med företrädare från Nacka kommun hörde 

till ett forskningsprojekt där vi försökte utforma en process som skapar 

förutsättningar för både samverkan mellan planeringsaktörer och fungerande 

helhetslösningar. Åtgärdsvalsstudierna har utförts på uppdrag av Trafikverket men 

har även inneburit kontakt med både kommuner och trafikförvaltningen. Dessa 

studier har gett inblick i hur olika planeringsaktörer förhåller sig till sina 

målsättningar och sina intressen när de bedriver planering med andra aktörer.  

Av forskningsetiska skäl har den information som framkommit inom ramarna för 

dessa konsultuppdrag inte använts i avhandlingen eftersom de personer som har 

beskrivit olika fenomen i den kontexten inte har haft möjlighet att ta ställning till 

att det används som underlag för forskning. Jag har ändå kunnat använda mig av 

erfarenheterna från konsultarbetet, exempelvis genom att det har gett mig en 

grund för att validera intervjuresultaten. Ett exempel på det är om något som sägs 

i intervjusituationer avviker påtagligt från vad som har framkommit i faktiska 

planeringssituationer. Detta har skett vid ett par tillfällen, och jag har då kunnat 

använda min förförståelse till att ställa följdfrågor eller följa upp temat med 

ytterligare intervjupersoner. Mina konsulterfarenheter har även inverkat på 

intervjuerna genom att påverka vilka ämnen och frågor som på förhand bedömts 

som relevanta och på valet av följdfrågor i samband med genomförandet. Att jag 

haft viss förkunskap om aktörernas arbete kan också ha bidragit till att vissa frågor 

inte ställdes under intervjuerna, exempelvis kring aktörernas interna organisation.  

Vid vissa intervjuer har intervjupersonerna informerats om att jag arbetar både 

med detta forskningsprojekt och som konsult med närliggande frågor. Risken 

finns att detta kan ha lett till att intervjupersonerna har valt att inte fullt ut delge 

information, om de misstänkt att den kan komma att användas i andra samman-

hang. Jag bedömer dock denna risk som liten, eftersom jag snarare upplever att 

personerna har varit mer återhållsamma med information under intervjuerna än 

vad de har varit när jag har samtalat med samma personer i rollen som konsult.  
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4.2 Empiriska avgränsningar och förtydliganden 

En studie av institutionella förutsättningar att bedriva planering för ett mer 

hållbart resande öppnar upp för en rad olika fördjupningsområden. Detta har gjort 

tydliga avgränsningar viktiga i studien. I nedanstående avsnitt ges en beskrivning 

av studiens empiriska avgränsningar och ett förtydligande av en del begrepp som 

senare återkommer i texten.  

Studiens fokus är de möjligheter som finns att genom planering skapa bättre 

förutsättningar för hållbart resande – ett ämne som kan föra tankarna till både det 

fysiska transportsystemet och till de åtgärder som kan genomföras för att förändra 

människors resvanor (ofta benämnda som mobility management; se exempelvis 

SKL & Trafikverket, 2010). I denna avhandling avser förutsättningar för ett mer 

hållbart resande faktorer som rör till exempel hur bebyggelse lokaliseras och hur 

transportsystemet utformas lokalt och regionalt (och därigenom ger indirekt 

prioritet till vissa färdmedel och resenärsgrupper i form av yta och ekonomiska 

resurser). Studien omfattar inte påverkansåtgärder som syftar till att få människor 

att resa mer hållbart (se Hyllenius et al., 2007), utan uppmärksamheten riktas mot 

mer klassiska planeringsåtgärder. I och med att studien fokuserar på resande har 

den del av transportsystemet som avser godstrafik inte heller inkluderats. 

När planering diskuteras i denna avhandling avses det arbete som offentliga 

planeringsaktörer gör innan de initierar ett genomförande av det som planeringen 

avser. I avhandlingen benämns olika faser i denna verksamhet som strategisk 

planering och löpande planering där det första handlar om att ange inriktning, 

prioriteringar och mål för planeringen (Albrecht, 2004) medan det senare handlar 

om komma fram till vilka lösningar och åtgärder som kan leda mot den strategiska 

inriktningen. Vidare är det i huvudsak den planering som bedrivs enligt den 

ordinarie planeringsprocessen som har studerats. Med ordinarie process avses 

den planering som bedrivs i enlighet med den planeringslagstiftning som olika 

aktörer ska följa. Mer konkret innebär det att ingen fördjupning har skett inom den 

förhandlingsplanering som har bedrivits i Stockholmsregionen (benämns som 

Stockholmsförhandlingen 2013 och Sverigeförhandlingen 2015-16) vid sidan av 

den ordinarie planeringen under den tid som denna studie har genomförts. I 

studien har därför uttalanden om förhandlingar enbart tagits med när de indikerar 

hur aktörerna betraktar de mer generella planeringsförutsättningarna i regionen.  

När begreppet planeringsaktör används i avhandlingen avses de parter som deltar 

aktivt i planeringen, och som har ett intresse i processen och i de beslut som fattas 

där (Schön, 1991). I denna studie är det enbart offentliga planeringsaktörer som 
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har deltagit, eftersom de har bedömts ha störst inverkan på planeringsramarna för 

bebyggelse och transportsystem i Stockholmsregionen (i enlighet med Isaksson et 

al., 2014). Initialt fanns det en vilja om att även inkludera privata aktörers 

perspektiv i studien, men det bedömdes senare som svårt att få ett heltäckande 

perspektiv till följd av tidsmässiga begränsningar. En central planeringsaktör i 

Stockholmsregionen som inte har deltagit i studien, trots dess inverkan på 

inriktning och finansiering av transportinfrastrukturen i Stockholmsregionen och 

på den regionala utvecklingsplanen, är Länsstyrelsen i Stockholm. Länsstyrelsen i 

Stockholm är den myndighet i regionen som är ansvarig för att ta fram en plan för 

utveckling och underhåll av statlig infrastruktur på lokal och regional nivå i 

Stockholms län (Ingo, 2013) och myndigheten är tillsammans med SLL även 

ansvarig för att ta fram den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (SLL, 

2010). I början av studien gjordes en bedömning att perspektiv på framtagningen 

av den regionala utvecklingsplanen kunde ges av företrädare på TRF och att 

perspektiv på utvecklingen av statligt finansierad transportinfrastruktur kunde fås 

från Trafikverket region Stockholm. I studiens slutskede reviderades den 

bedömningen något, och en kortare intervju genomfördes med en företrädare för 

Länsstyrelsen i Stockholm. Resultatet av den intervjun har dock inte inkluderats i 

studien. Det beror på att det blev en mycket kort intervju i vilken det var svårt att 

få någon djupare information om den roll som Länsstyrelsen i Stockholm har i den 

löpande planeringen av frågor med betydelse för hållbart resande.  

Något som ofta nämns i denna avhandling är att aktörsgemensam planering eller 

planering i samverkan mellan olika aktörer är en förutsättning för att bedriva en 

planering för ett mer hållbart resande. Bakgrunden till detta är att det idag är en 

rad olika aktörer som har ansvar för planering av de områden som har betydelse 

för vilka förutsättningar för hållbart resande som skapas. Några exempel på 

sådana är: markanvändning, bebyggelse, utbyggnad och utveckling av kollektiv-

trafiknät, trafikering av kollektivtrafik, ekonomiska styrmedel, infrastruktur för 

gång och cykel samt väginfrastruktur (se närmare beskrivning i kapitel 5). Det bör 

dock i detta sammanhang nämnas att en sådan ansvarsuppdelning i sig inte är 

given; det finns andra möjliga styrningsmodeller och ansvarsgränser. En 

fördjupning om alternativ till nuvarande ansvarsgränser har dock inte gjorts i 

denna studie. Värt att betona är därför att denna avhandling bör betraktas som en 

studie av de institutionella förutsättningarna att bedriva en aktörsgemensam och 

sammanhållen planering för hållbart resande givet dagens institutionella struktur i 

Stockholmsregionen, snarare än en analys av hur planering bör bedrivas för att på 

bästa sätt uppnå bättre förutsättningar för hållbart resande. 
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Något som särskiljer denna studie från många andra studier inom detta forsknings-

fält är att den inte undersöker ett enskilt fall där planeringsförutsättningar eller 

skeenden har kartlagts. Istället har studien fokuserat på hur olika planeringsaktörer 

i den löpande planeringen i allmänhet går tillväga när de ska omsätta mål och 

inriktningar om ett mer hållbart resande i faktisk handling. Till följd av denna 

breda ansats har de intervjuer som har genomförts inte fördjupats så mycket i 

enskilda händelser eller fall, utan snarare hållit sig på en övergripande nivå (även 

om informanterna har ombetts att exemplifiera med faktiska situationer). Detta val 

av empiriskt fokus har dock betydelse för vilka slutsatser som det är möjligt att 

dra utifrån denna studie. Ett konkret exempel på det är att intervjupersonerna har 

ombetts besvara frågor om hur mycket kunskap de har tillgång till inom frågor 

kopplat till hållbart resande, eller om hur relationerna mellan dem och andra 

planeringsaktörer ser ut. Om dessa frågor hade berört ett enskilt fall hade 

informanterna sannolikt kunnat ge mer ingående beskrivningar av hur det förhöll 

sig i det fallet, medan svaren nu kom att bli förhållandevis översiktliga och 

baserade på erfarenheter från många olika situationer. Det i sin tur leder till att det 

kan vara svårt att utifrån denna studie dra några ingående slutsatser om vad som 

kännetecknar planering i Stockholmsregionen. Samtidigt har det bredare 

angreppssättet gjort att studien kan peka på institutionella möjligheter och hinder 

inom en rad olika områden samtidigt, och då särskilt på de utmaningar som 

uppstår när en rad olika sakfrågor, planeringsskeden och aktörer ska hanteras på 

en och samma gång. Därigenom kan de slutsatser som kan dras utifrån denna 

studie ge underlag och uppslag till en rad fördjupande studier som kan avse 

särskilda fall eller typiska situationer. 

4.2.1 Val av Stockholmsregionen som fall för studien  

Som framgår i avsnitt 4.1.1 ligger fokus i det projekt som denna studie ingår i på 

stads- och trafikplanering som bedrivs i större städer och storstadsregioner 

(Trafikverket, 2012). Det finns många anledningar till att just Stockholmsregionen 

framstod som ett intressant fall att studera kopplat till frågan om hållbart resande. 

En anledning är att regionen ibland beskrivs som ett lyckat exempel på 

sammanhållen planering av kollektivtrafik och bebyggelse (Hickman et al., 2013) 

och att det samtidigt har framkommit att planering för bilism har varit en etablerad 

princip i regionen alltsedan de omdaningar som genomfördes från 1950-talet och 

en bit in på 1970-talet (Malmsten, 2002; von Malmborg, 2002; Lundin, 2008). 

Ytterligare en anledning är att tidigare forskning har framhållit att det i 

Stockholmsregionen har varit politiskt svårt att införa åtgärder som syftar till att 

minska såväl transportarbete som bilresande (Richardson et al., 2013), trots att det 
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sedan 1950-talet har funnits analyser som har påvisat att ett fortsatt bildominerat 

transportsystem i regionen inte är förenligt med en växande befolkning 

(Holmstedt, 2012). 

I denna studie fattades det förhållandevis tidigt ett beslut om att göra en fördjupad 

studie av Stockholmsregionen i stället för en jämförande studie mellan flera 

storstadsregioner. Detta var ett val som, i linje med det abduktiva tillvägagångs-

sättet, motiverades av att tidigare forskning – i kombination med insikter från 

arbetet med studien (dels genom intervju 10, 15 och 16 och dels genom deltagare i 

studiens referensgrupp) – indikerade att planeringsförutsättningar mellan olika 

regioner varierar så mycket att det kan vara mer intressant att fördjupa kunskapen 

om en av dem än att försöka jämföra dem med varandra. Exempel på sådana 

skillnader som har omnämnts i denna studie är antalet aktörer, relationer mellan 

olika aktörer och de formella ramverk som aktörerna har att förhålla sig till, såsom 

besluts- och planeringsprocesser.  

Vidare framhålls det i tidigare forskning att Stockholmsregionen är en region där 

samverkan mellan regionala och kommunala aktörer, och förmågan att bedriva en 

sektorsövergripande planering av bebyggelsestruktur och kollektivtrafik, 

karaktäriseras av utmaningar och utvecklingsbehov (Hrelja et al., 2015). Det har 

också framkommit att de sätt som aktörsgemensam planering bedrivs på ofta 

varierar från fall till fall och är mycket beroende av ingående aktörer, 

frågeställningar och eventuella avtal eller överenskommelser (ibid.). En anledning 

som kan ligga bakom detta är att det i Stockholmsregionen sedan länge har varit 

fler planeringsaktörer som har inflytande på trafik- och bebyggelsefrågor än i 

andra storstadsregioner (Holmstedt, 2012). Vidare finns det forskning som visar 

att stads- och trafikplaneringsfrågor är mer politiserade i Stockholmsregionen än i 

andra regioner vilket har medfört att det har varit svårt att bedriva planering enligt 

en och samma inriktning under längre tidsperioder (Hrelja et al., 2015; Holmstedt, 

2012). Utmärkande för Stockholmsregionen är därför olika former av paket-

lösningar för infrastrukturutveckling som hanteras av kommunala och regionala 

aktörer vid sidan av den planering som bedrivs i enlighet med rådande lagstiftning 

(Hrelja et al., 2015; Holmstedt, 2012; Norberg, 2015; Malmsten; 2002). 

4.2.2 Val av kommuner 

Som framgår i avsnitt 4.1 är det två kranskommuner i Stockholmsregionen (Nacka 

och Täby) som har representerat det kommunala perspektivet i denna studie. Här 

beskrivs närmare varför just kranskommuner är intressanta att studera koppat till 

hållbart resande, hur urvalet av kommuner har gjorts och varför regionens 
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centralkommun, Stockholms stad, inte har studerats trots att 40 procent av 

regionens befolkning är bosatt där (SCB, 2016).  

I denna studie används benämningen Stockholmsregionen synonymt med den 

regionindelning som presenteras hos SCB (2015) där storstadsområdet Stor-

stockholm består av totalt 26 kommuner, varav en centralkommun (Stockholms 

stad) och 25 kranskommuner. SCB:s regionindelning bygger på statistik över 

pendling och flyttning mellan de olika kommunerna i regionen (ibid.), vilket i 

denna studie har tolkats som att befolkningens resmönster i de 26 kommunerna i 

Stockholmsregionen åtminstone till viss del kan betraktas som integrerade. Det i 

sin tur talar för att förutsättningarna för resande som finns i alla kommuner 

tillsammans inverkar på i vilken utsträckning resandet i regionen i sin helhet 

utvecklas i en mer hållbar riktning (invånare reser ju inte enbart inom kommunens 

gränser). Vidare finns det tidigare forskning (Lundin, 2008; Johansson, 1991) som 

visar att en stor del av kranskommunernas utveckling skedde under perioden 

1950–1970, vilket också var en tid när planeringen var mycket inriktad på att 

skapa utrymme för bilar och vägtrafik. Hos Holmstedt (2012) framkommer det 

även att kapacitet för en ökande andel biltrafik under samma tid inte betraktades 

som ett problem för ytterstaden (avser här delar av Stockholms stad, men 

detsamma antas i denna studie gälla för regionens kranskommuner). Mot 

bakgrund av ovanstående har kranskommuner i Stockholmsregionen framstått 

som särskilt intressanta att studera eftersom tidigare forskning indikerar att de 

varken har haft ett behov eller en tradition av att planera bebyggelse- eller 

infrastruktur med målsättningen att underlätta för ett mer hållbart resande. Det 

faktum att de kommuner som har deltagit i denna studie idag uttrycker en 

ambition och har politiskt antagna målsättningar om att framtida utveckling ska 

ske i form av en tätare bebyggelse, och med en högre andel hållbart resande, gör 

det än mer intressant att förstå hur kommunerna upplever de institutionella 

förutsättningarna när den inriktningen ska omsättas i praktik.  

När urvalet av kommuner gjordes i denna studie genomfördes en kvantitativ 

sammanställning av samtliga kommuner i Stockholmsregionen med syftet att 

kartlägga vilka kommuner som har haft och förväntas fortsätta ha en hög 

befolkningstillväxt, har en hög befolkningstäthet och en förhållandevis ny 

översiktsplan. Detta eftersom en befolkningstillväxt antogs tyda på att det är en 

kommun där utveckling och ny bebyggelse planeras; en hög befolkningstäthet 

antogs innebära att det kan finnas en bebyggelsestruktur och ett resandeunderlag 

som kan underlätta för planering för ett mer hållbart resande och en ny översikts-

plan antogs innebära att det som framgår där representerar kommunens nuvarande 
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inriktning. Utifrån kartläggningen var det mellan fem och tio kommuner som 

uppfyllde kriterierna, och bland dem valdes Täby kommun och Nacka kommun.  

I studien belyses de institutionella förutsättningar (i form av exempelvis kunskap 

och kompetens, relationer med regionala aktörer och acceptans hos politiker och 

allmänhet för ett arbete för hållbart resande) som bland annat kommuner i 

Stockholmsregionen har för att bedriva planering för hållbart resande. Valet att 

låta två kranskommuner utgöra det empiriska underlaget har en viss betydelse för 

i vilken utsträckning studiens resultat kan anses gälla för hela regionen. Kopplat 

till detta bör det dock nämnas att studien främst fokuserar på förutsättningarna för 

aktörsgemensam planering och att enskilda aktörers förutsättningar därför främst 

betraktas som något som inverkar på regionens sammanlagda förmåga att skapa 

förutsättningar för ett mer hållbart resande. Eftersom informanter i studien (i 

intervju 4, 5, 7, 9, 11, 14, 16 och 20) har uppgett att det finns väsentliga skillnader 

mellan Stockholms stad och regionens kranskommuner, sett till såväl 

kunskapsmässiga som relationella resurser, är det ändå viktigt att betona att det 

kommunala perspektivet här representeras av just kranskommuner.  

Därtill gör det faktum att varje kommun har sin särskilda historia och sina unika 

förutsättningar att allt det som sägs av intervjupersoner i Nacka och Täby med 

största sannolikt inte fullt ut är representativt för övriga kranskommuner i 

Stockholmsregionen; att det förhåller sig så ligger dock i den kvalitativa studiens 

natur (Kvale & Brinkman, 2009; Merriam 1995). Värt att än en gång betona är 

ändå att denna studie inte utger sig för att ge en heltäckande bild av en enskild 

planeringsaktörs förutsättningar, utan snarare en fördjupad analys av de 

institutionella utmaningar som uppstår när aktörer på olika geografiska nivåer ska 

bedriva gemensam planering för hållbart resande.  

4.3 Studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är centrala begrepp att diskutera i 

relation till vald forskningsmetod, i detta fall kvalitativ analys. För att säkerställa 

validitet ska forskaren tillgodose att den information som presenteras verkligen 

stämmer. Creswell (2014) identifierar åtta strategier som kan användas för att 

stärka validiteten i kvalitativa studier, av vilka följande har använts i denna studie: 

verifiering av material genom att de personer som har delgett information får 

granska sammanställningen, ingående beskrivningar av det som har studerats, 

tydliggörande av forskarens förförståelse samt utveckling av en fördjupad 

förståelse genom att spendera mycket tid i fält. Det som utmärker denna studie är 
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att jag, parallellt med genomförandet, har arbetat som konsult i faktiska 

planeringsuppdrag hos vissa av de organisationer som deltagit i studien. Utifrån 

Creswells definition är detta ett arbetssätt som kan stärka studiens validitet, 

eftersom det har medfört en fördjupad förståelse genom mycket tid i fält. Arbets-

sättet har också gjort det möjligt att verifiera den information som framkommit 

under intervjuer genom att jämföra den mot egna erfarenheter från konkreta 

planeringssituationer. Kopplat till det senare är det också viktigt att tydliggöra 

forskarens förförståelse, något som i denna avhandling görs i avsnitt 4.1.4.  

Enligt Yin (2009) handlar reliabilitet om att den forskningsmetod som tillämpas i 

en studie ska kunna användas även av andra forskare, vilket kan uppnås genom en 

noggrann dokumentation av tillvägagångssätt och arbetsmoment. I en kvantitativ 

forskningstradition är ett vanligt kriterium för pålitlig forskning att det ska vara 

möjligt att med samma metod nå samma resultat i en annan studie. Detta 

problematiseras dock av Merriam (1995), som menar att det är svårt att applicera i 

kvalitativa studier som bygger på en uttalat tolkande ansats där fokus ofta riktas 

mot till exempel människors erfarenheter och upplevelser av olika frågor eller 

situationer. Detta eftersom varken människor eller sociala situationer är statiska 

ting. Hon menar därför att den viktiga frågan att ställa sig i en kvalitativ studie är i 

vilken utsträckning studiens resultat är förenliga med de data som har samlats in 

(ibid.). Mot bakgrund av detta har beskrivningen av metod och empiriska 

avgränsningar författats mycket utförligt (se avsnitt 4.1 och 4.2) för att läsaren ska 

få inblick i vilka data och vilken förförståelse för frågorna denna studie bygger på. 

Vidare ges det i studien en ingående beskrivning av den information som har 

framkommit under intervjun (kapitel 6) för att på så sätt göra det tydligt vad 

studiens slutsatser har baserats på.  

I vilken utsträckning resultaten från en kvalitativ studie är generaliserbara eller 

inte är något som det finns olika åsikter om. Greene & Caracelli (1997) och 

Bryman & Bell (2005) menar att den kvalitativa studiens bidrag är att den kan ge 

en ingående förståelse för ett visst fall snarare än att den leder till generaliserbara 

resultat. Yin (2009) menar att en kvalitativ studie kan generaliseras i de fall den 

kopplas till mer allmän teori eller visar liknande resultat som tidigare forskning. 

Flyvbjerg (2006) framhåller att en vanlig missuppfattning är att kvalitativa 

fallstudier inte ger underlag för att dra generaliserbara slutsatser. I denna studie 

har det gjorts ett antal avgränsningar som är relevanta att beakta i relation till 

frågan om generaliserbarhet. Den ena är att det bara är Stockholmsregionen som 

har undersökts, och den andra att det är två kranskommuner i Stockholmsregionen 

som i studien har representerat kommuner i Stockholmsregionen. Detta har i 
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studien hanterats på två sätt. Dels förs det i avsnitten där dessa avgränsningar 

beskrivs (4.2.1 och 4.2.2) en diskussion om vad de har för betydelse för studiens 

resultat, och dels framgår det i analysen tydligt inom vilka områden liknande 

fenomen har observerats eller liknande slutsatser har dragits. Det senare är ett sätt 

att påvisa vilka slutsatser i denna studie som framstår som analytiskt 

generaliserbara. Sammantaget görs bedömningen att det på en översiktlig nivå är 

möjligt att generalisera denna studies resultat om institutionella förutsättningar att 

bedriva planering för hållbart resande till att även gälla andra storstadsregioner. 

De mer ingående delarna – som berör exempelvis aktörer, organisationer, formella 

ramverk, historia och samverkanskultur som är specifika för Stockholmsregionen 

– är dock att betrakta som mer specifika för det fall som denna studie avser.  
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5 Planeringsförutsättningar i Stockholmsregionen 

Stockholmsregionen är det geografiska område som denna avhandling fokuserar 

på. Här ges en bakgrundsbeskrivning till hur trafik- och bebyggelseplanering har 

bedrivits i regionen tidigare, och en introduktion till de planeringsaktörer som har 

studerats i denna avhandling. 

5.1 Bebyggelse och trafik i Stockholmsregionen – en 
tillbakablick 

Det som har utmärkt Stockholmsregionen i den svenska kontexten är att det sedan 

lång tid tillbaka har tagits fram långsiktiga och genomarbetade planer för såväl 

regional utveckling (Boverket, 2011) som för utbyggnad och förändring av 

trafiksystemet (Holmstedt, 2012). De största och mest omdanande förändringarna 

av Stockholmsregionens transport- och bebyggelsestruktur initierades efter andra 

världskriget och pågick fram till 1970-talet – en tid när planeringen var mycket 

inriktad på att bygga mer bostäder (von Malmborg, 2002), att bereda plats för mer 

biltrafik och att bygga tunnelbana för att koppla samman nya bostadsområden 

(Malmsten, 2002). Som en följd av att mer flexibla resmönster möjliggjordes 

genom bilen, och av att kollektivtrafik byggdes ut, kom en stor del av bebyggelse-

utvecklingen under efterkrigstiden att ske långt ut från Stockholmsregionens kärna 

(Johansson, 1991). Stadsutveckling, pendlingsmönster och regional struktur under 

denna tid kom därför att präglas mycket av transportsystemets utveckling. Med 

tiden kom lokaliseringen av ny bebyggelse att anpassas allt mindre till 

kollektivtrafikens nät, både för att den stationsnära marken redan användes för 

villabebyggelse och för att planeringen vid mitten av 1960-talet i allt större 

utsträckning kom att anpassas efter bilens förutsättningar (von Malmborg, 2002). 

Samtidigt pågick det under 1950–70-talet en snabb planering och utbyggnad av 

kollektivtrafik och tunnelbaneförstäder för att hantera den rådande bostadsbristen 

(Johansson, 1991).  

Under 1970-talet, när både den ekonomiska och den befolkningsmässiga 

tillväxten avtog, började det framföras alltmer kritik mot den storskaliga planering 

som hade förts tidigare, både för att många av de planer som tagits fram inte hade 

genomförts och för att de negativa konsekvenserna av genomförda infrastruktur-

investeringar (såsom buller och luftmiljö) började bli märkbara (Holmstedt, 2012). 

Detta gjorde även att regionplaneringen under denna tid blev mer återhållsam med 

kortare tidsperspektiv och färre investeringsobjekt. Under början av 1980-talet 

steg konjunkturen återigen vilket gjorde att både bilinnehav och befolkning 
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återigen ökade. Efter två tämligen extrema förhållningssätt till mål och medel för 

trafikens utveckling (1960-talets bil- och framtidsoptimism och 1970-talets mer 

återhållsamma inställning) började nu en systemsyn i trafikplaneringen 

efterfrågas, vilket innebar en kombination av regleringar, styrmedel och 

investeringar (ibid.). 

Vad gäller målsättningar kopplat till transporter i Stockholmsregionen fanns det 

fram till 1970-talet inga explicit uttryckta mål, även om det då betraktades som 

självklart att planeringen skulle tillgodose en ökad efterfrågan på resor som 

uppstod i takt med en snabb ekonomisk tillväxt, regional utveckling och en ökad 

biltäthet (Holmstedt, 2012). Under 1970-talet började dock allt tydligare 

målsättningar för trafiksystemet att artikuleras. Mål som har präglat trafik-

planeringen sedan dess är bättre tillgänglighet, ökad trafiksäkerhet och minskad 

miljöpåverkan. Från 1980-talet och framåt har målen ännu tydligare kopplats till 

andra samhällsmål, såsom regional utveckling, sysselsättning och välfärd samt ett 

långsiktigt hållbart samhälle. Något som även har genomsyrat senare planer för 

infrastruktur och regional utveckling i Stockholmsregionen är att det anses finnas 

ett behov av att komplettera och öka transportsystemets kapacitet (nya spår och 

vägar, ny kollektivtrafik och åtgärder för att omfördela resande i tid och rum), 

eftersom det totala trafikarbetet väntas öka till följd av såväl ekonomisk tillväxt 

som befolkningsutveckling (ibid.).  

Trafik- och infrastrukturfrågor har i Stockholmsregionen sedan länge varit ett par 

av de frågor som har väckt mest intresse och kontroverser mellan politiker, 

intressegrupper, olika planeringsaktörer och offentlighet (Holmstedt, 2012). Något 

som därför har kännetecknat hanteringen av dessa frågor är att de ofta har 

avhandlats åtskilt från den ordinarie planeringsprocessen för både regional 

utveckling och infrastrukturutbyggnad, ofta i form av förhandlingar (Norberg, 

2015; Holmstedt, 2012; Malmsten; 2002; Hrelja et al., 2015).  

I Stockholmsregionen har det även funnits en lång tradition av att analysera 

trafikflöden och prognostisera hur trafiken förväntas utvecklas i framtiden 

(Holmstedt, 2012). Redan i slutet av 1950-talet konstaterades därigenom att 

kollektivtrafiken behöver utgöra stommen i innerstadens (Stockholms stad) 

trafiksystem för att dess attraktivitet skulle bibehållas och för att vägar och 

parkering för bilar inte skulle ta för mycket yta i anspråk. För att hantera det 

föreslogs åtgärder som attraktiv kollektivtrafik, medveten underdimensionering av 

biltrafiknätet och parkeringsreglering i innerstaden. En ökad efterfrågan på 

vägkapacitet i ytterstaden bedömdes dock som möjlig att tillgodose även 
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fortsättningsvis (Holmstedt, 2012). Richardson et al. (2010) hävdar att något som 

Stockholmsregionen kännetecknats av är att det egentligen aldrig har införts några 

radikala åtgärder för att minska det totala biltrafikarbetet, detta baserat på studier 

av olika försök att införa trängselavgifter eller liknande åtgärder från 1970-talet 

fram till tidigt 2000-tal.  

Koglin (2013) har studerat likheter och skillnader i hur cykelplanering bedrivits i 

Stockholms stad och Köpenhamn, och har kunnat konstatera att Stockholms 

tydliga fokus på att skapa goda förutsättningar för bil- och kollektivtrafik har skett 

på bekostnad av cykel- och gångtrafikanters förutsättningar. En liknande bild 

återges av Emanuel (2012), som har studerat hur cykelplaneringen har utvecklats 

historiskt i Stockholm. Emanuel framhåller att de satsningar som gjorts på 

cykeltrafik har präglats mycket av hur politiker och planerare har bedömt att 

framtidsutsikterna för biltrafiken ser ut. Med det menar han att intresset för cykel 

från 1970-talet och framåt (med undantag för 1980-talet då bilinnehavet ökade 

mycket) successivt har ökat till följd av oljekris (1970-tal), fokus på hållbar 

utveckling (1990-tal) och fokus på stadsbyggnad och ytanvändning (2000-tal och 

framåt). Trots detta ökade intresse har Emanuel dock kunnat konstatera att de 

investeringar som görs för cykel fortfarande är mycket små i förhållande till andra 

infrastruktursatsningar.(ibid.) 

5.2 Studerade planeringsaktörer i Stockholmsregionen  

Något som utmärker Stockholmsregionen i planeringssammanhang är att det är 

fler aktörer som delar på ansvaret för trafik- och infrastrukturplaneringen än i 

andra delar av landet (Holmstedt, 2012). Här introduceras de planeringsaktörer i 

Stockholmsregionen som har deltagit i denna studie och som genom sina 

respektive planeringsansvar inverkar på vilka förutsättningar för resande som 

skapas i Stockholmsregionen. För respektive aktör introduceras deras formella 

uppdrag, hur de har organiserat sin verksamhet, den lagstiftning och de strategiska 

inriktningsdokument som anger ramar och inriktning för deras verksamhet samt 

respektive aktörs roll och målsättningar kopplat till ett mer hållbart resande. 

5.2.1 Trafikverket  

Trafikverket är en statlig myndighet som lyder under näringsdepartementet och 

som inrättades i april år 2010 (Trafikverket, 2015a). Myndigheten är ansvarig för 

den långsiktiga planeringen av transportsystemet och av byggande, underhåll och 

drift av statliga vägar och järnvägar (ibid.). Den ska, med utgångspunkt i ett 

samhällsbyggnadsperspektiv, skapa förutsättningar för ett samhällsekonomiskt 
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effektivt, internationellt konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart transport-

system (Trafikverket, 2013). Trafikverkets verksamhet omfattar det ansvar och de 

uppdrag som tidigare innehades av Vägverket, Banverket, Rikstrafiken, 

Rederinämnden, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen (Trafikverket, 2015a).  

En del av Trafikverket arbetar med nationell planering, och den övriga 

organisationen är uppdelad i olika regionkontor (region Stockholm är ett sådant). 

För såväl nationell som regional planering är myndigheten uppdelad i olika 

verksamhetsområden av vilka Planering och Investering berörs i denna studie.  

Lagstiftning, styrande dokument och mål av relevans 

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och närings-

livet i hela landet (Trafikverket, 2013). Det målet konkretiseras sedan genom två 

jämbördiga mål, dels funktionsmål om tillgänglighet och dels hänsynsmål om 

säkerhet, miljö och hälsa (ibid.). Exempel på målsättningar med relevans för 

förutsättningarna för ett mer hållbart resande är 1) att medborgarnas resor ska 

förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet, 2) att förut-

sättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel ska förbättras, och 3) att 

transportsektorn ska bidra till minskad ohälsa och att miljökvalitetsmål nås (ibid.). 

Fyrstegsprincipen är ett ramverk som ska genomsyra all planering av transport-

systemet där Trafikverket deltar (Trafikverket, 2013). Den innebär att åtgärder i 

transportsystemet ska prövas stegvis, för att komma ifrån det fokus på om- och 

nybyggnation av infrastruktur som tidigare har kännetecknat planeringen av 

transportsystemet. Planering enligt fyrstegsprincipen innebär att åtgärder ska 

prioriteras enligt ordningen: 1) åtgärder som påverkar efterfrågan på transporter, 

2) åtgärder som stimulerar en mer effektiv och säker användning av befintligt 

transportsystem, 3) åtgärder som innebär en förbättring eller begränsad 

ombyggnad av befintlig transportinfrastruktur, och i sista hand 4) åtgärder som 

innebär om- och nybyggnadsåtgärder som tar ny mark i anspråk (ibid.). 

Åtgärdsvalsstudier är ett nytt steg i planeringen av transportsystemet som tillkom 

år 2013 till följd av en politisk proposition från 2011 som avser den fysiska 

planeringen av vägar och järnvägar (Sveriges regering, 2011). Där framgår att 

”den formella fysiska planeringen bör föregås av en förberedande studie som 

innebär en förutsättningslös transportslagsövergripande analys med tillämpning av 

fyrstegsprincipen” (Trafikverket, 2015b:9). Syftet med det arbetssätt som 

föreskrivs för åtgärdsvalsstudier är att bidra till en god resurshushållning och en 
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hållbar samhällsutveckling genom kostnadseffektiva lösningar där alla trafikslag, 

färdmedel och typer av åtgärder tas i beaktande. Vidare betonas betydelsen av att 

studierna ska kännetecknas av ett brett synsätt och samspel mellan berörda 

intressenter samt utveckling av en gemensam problem- och målbild (ibid.). 

Roll i förhållande till planering för ett mer hållbart resande 

Trafikverket huvudsakliga inverkan på de förutsättningar för hållbart resande som 

skapas i Stockholmsregionen består i myndighetens ansvar för den långsiktiga 

planeringen av det statliga transportsystemet (Trafikverket, 2013). Myndigheten 

uppger dock också att den – genom ett aktivt deltagande i kommunernas fysiska 

planeringsprocess (från tidiga skeden och översiktsplan till detaljplan och 

bygglov) och sitt uppdrag att bevaka trafikslagsövergripande frågor – även har 

möjlighet att ge synpunkter och ställa villkor som stimulerar utvecklingen av en 

hållbar och effektiv bebyggelseutveckling och ett energi- och klimateffektivt 

transportsystem (ibid.). 

5.2.2 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen i Stockholms läns 
landsting 

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, förkortat TRF (f.d. TMR och 

Regionplanekontoret), är den del av SLL som ansvarar för den regionala planering 

som görs i enlighet med plan- och bygglagen (SLL, 2016). I Stockholmsregionen 

omfattar den regionala planeringen ett område med 26 kommuner och drygt två 

miljoner invånare (SLL, 2010). TRF ska även verka för att den senast antagna 

regionala utvecklingsplanen genomförs. Det ska åstadkommas genom remiss-

hantering av kommunala översikts- och detaljplaner samt genom att ta fram olika 

handlingsprogram (ibid.). TRF har idag ingen formell roll kopplad till löpande 

planering av regionens transportsystem, eftersom SLL:s strategiska trafik-

planeringsansvar flyttades från TRF till trafikförvaltningen år 2009 (dåvarande 

SL; Holmstedt, 2012).  

TRF:s politiska ledning utgörs av landstingets tillväxt- och regionplanenämnd, 

och organisationen består av två avdelningar: tillväxtavdelningen och region-

planeavdelningen (SLL, 2016). 

Lagstiftning, styrande dokument och mål av relevans 

TRF (eller mer specifikt dess föregångare TMR) har tillsammans med 

Länsstyrelsen i Stockholm tagit fram den senaste regionala utvecklingsplanen för 

Stockholmsregionen, benämnd RUFS 2010 (SLL, 2010). Den planen har formell 
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status både som regionplan enligt PBL och som regionalt utvecklingsprogram 

enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete. En regionplan enligt PBL ska vara 

vägledande för beslut och är tänkt att utgöra ett underlag för en rad andra planer 

och insatser i regionen såsom kommunala översikts- och detaljplaner, mellan-

kommunal samordning och statlig infrastrukturplanering (SLL, 2010).  

I RUFS 2010 framgår det att visionen är att Stockholmsregionen ska bli Europas 

mest attraktiva storstadsregion (SLL, 2010), och två målsättningar som har bäring 

på de frågor som denna avhandling avser handlar om att tillgängligheten och 

resurseffektiviteten i regionen ska öka. För att åstadkomma en utveckling i linje 

med mål och visioner pekas det i RUFS 2010 även ut ett antal strategier som ska 

leda utvecklingen i önskad riktning. I de strategier som anges framhålls att 

kollektivtrafikutbyggnad och ett ökat resande med kollektivtrafik anses viktigt för 

att uppnå andra samhällsmål, att energi- och resurseffektiva transporter ska 

prioriteras, att cykeltrafiken ska öka och göras mer säker, att stadsmiljön ska göras 

mer attraktiv och att en flerkärnig, tät och funktionsblandad bebyggelsestruktur 

ska eftersträvas (ibid.). Samtidigt som ovanstående exempel visar att det finns en 

rad mål, strategier och åtgärder i RUFS 2010 som pekar mot att ett mer hållbart 

resande ska eftersträvas, framhålls det i planen även att kapacitetsbrister i 

vägtrafiken behöver åtgärdas, att det för hållbarheten är viktigast att arbeta med 

transporternas bullerpåverkan, energiförbrukning och klimatutsläpp och att det är 

viktigt att förstärka kopplingar med andra delar av östra Mellansverige (ibid.). 

Dessa delar av planen går inte riktigt lika tydligt i linje med den definition av mer 

hållbart resande som presenteras i denna avhandling (se avsnitt 2.2.1).  

Roll i förhållande till planering för ett mer hållbart resande 

Arbetet med att ta fram en regionplan har utvidgats från att enbart omfatta 

traditionell fysisk planering och trafikplanering till att numera även omfatta lång-

siktiga strategier för regional utveckling (Nyström & Tonell, 2012). Till följd av 

det är TRF en planeringsaktör som har en betydelsefull roll för att se till att frågor 

om trafik, bebyggelse och regional utveckling betraktas på ett sammanhållet sätt. 

Ansvaret för att ta fram och verka för genomförande av RUFS 2010 innebär även 

att TRF deltar i olika forum där dialog kan föras med regionens övriga aktörer om 

hur ett mer hållbart resande kan skapas.  

Det finns även möjlighet att genom en tydlig inriktning för ett mer hållbart 

resande i den regionala utvecklingsplanen påverka den kommunala planeringen i 

en sådan riktning, eftersom den regionala planen ska vara vägledande för 

kommunala översiktsplaner i regionen (SLL, 2010). Genom TRF:s roll som 
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remissinstans för kommunala översikts- och detaljplaner (SLL, 2016) kan 

förvaltningen även i de processerna (vid samråd eller genom remissutlåtande) 

förorda att kommunernas planer ska utformas så att de skapar förutsättningar för 

ett mer hållbart resande. 

5.2.3 Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting 

Trafikförvaltningen i SLL har genom rollen som regional kollektivtrafik-

myndighet (trafikförvaltningen omformades från SL år 2012 till följd av den nya 

kollektivtrafiklagen6) ett ansvar för att invånare och besökare i Stockholms-

regionen har tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik 

(Trafikförvaltningen i SLL, 2016). Sedan 2009 ansvarar myndigheten även för 

den långsiktiga och strategiska trafikplaneringen i Stockholms län, och därmed för 

en del av underlaget till den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen 

(Holmstedt, 2012).  

På trafikförvaltningen i SLL finns det tre avdelningar som är involverade i 

planering, projektgenomförande och drift av kollektivtrafik: Strategisk utveckling, 

Projekt & upphandling och Trafikavdelningen. Avdelningen Strategisk utveckling 

har ansvar för att kollektivtrafikens utveckling, genom ett strategiskt och lång-

siktigt arbete, bedrivs som en helhet; det är ett uppdrag som har sin utgångspunkt i 

trafikförvaltningens övergripande ansvar för att utforma kollektivtrafiken i 

Stockholms län. Den operativa avdelningen, Trafikavdelningen, ansvarar för att 

säkerställa en bra kollektivtrafik genom att förvalta de avtal som har tecknats med 

exempelvis kommuner och trafik- och underhållsoperatörer, och genom att 

förvalta kollektivtrafikens infrastruktur (ibid.).  

Lagstiftning, styrande dokument och mål av relevans 

Trafikförvaltningen har på uppdrag av landstingsfullmäktige, och baserat på 

RUFS 2010, tagit fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram som antogs år 2012 

i enlighet med kollektivtrafiklagen från 2012. Programmet bygger på de nationella 

transportpolitiska målen samt på regionala och lokala mål inom samhälls-

byggnadsområdet och ska utgöra det strategiska dokument som beskriver målen 

för regionens framtida kollektivtrafikförsörjning (SLL, 2012). Den vision för 

                                                        

6 Denna lag bygger på EU:s kollektivtrafikförordning och den innebär bland annat: att regionala 
kollektivtrafikmyndigheter ersätter tidigare trafikhuvudmän, att de myndigheterna ska besluta om regionala 

trafikförsörjningsprogram och allmän trafikplikt sant att kollektivtrafikmarknaden öppnas så att 

kollektivtrafikföretag fritt och inom alla geografiska delar får etablera kommersiell kollektivtrafik (Svensk 

kollektivtrafik, 2016). 
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kollektivtrafikens utveckling som lyfts fram i programmet är att attraktiv 

kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem bidrar till att Stockholm är Europas 

mest attraktiva storstadsregion (ibid.). Den visionen omsätts i ett antal 

övergripande och ett antal mer detaljerade målsättningar. De övergripande 

målsättningarna handlar om att kollektivtrafiken i Stockholmsregionen ska 

möjliggöra attraktiva resor, bidra till en tillgänglig och sammanhållen region och 

möjliggöra effektiva resor med låg miljö- och hälsopåverkan. Dessa har sedan 

brutits ned i mätbara mål och ett antal mätetal. Exempel på sådana är att 

kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna ska öka, att förhållandet 

mellan restiden med kollektivtrafik och bilrestiden för en viss resrelation ska 

minska och att resenärernas nöjdhet ska öka. Det finns även en målsättning som 

säger att kollektivtrafiken ska utgöra grund för planering och utbyggnad av 

transportsystemet genom samverkan med bebyggelseutvecklingen (ibid.); det 

finns dock inget specifikt mätetal som anger vad det innebär mer konkret.  

Roll i förhållande till planering för ett mer hållbart resande 

Trafikförvaltningen i SLL har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet, 

med ansvar för långsiktig planering och drift av kollektivtrafik (genom 

upphandling), en viktig roll för att skapa goda förutsättningar för hållbart resande 

eftersom det (i enlighet med avsnitt 2.2.3) bygger på goda kopplingar mellan 

kollektivtrafik och bebyggelse. Kollektivtrafikmyndigheterna har dock ingen 

rådighet att styra över kommunernas bebyggelseplanering, men Isaksson et al. 

(2014) framhåller att de trots det har möjlighet att bedriva ett arbete för en 

samordnad utveckling av kollektivtrafik och bebyggelse, exempelvis genom att 

skapa arenor som kan ge samsyn och stärka ett strategiskt arbete mot 

gemensamma mål.  

5.2.4 Kommuner 

I denna studie har två kommuner deltagit: Nacka kommun och Täby kommun. 

Innan deras respektive organisationer och inriktningar introduceras närmare ges 

här en kort introduktion till den lagstiftning och de plandokument som alla 

kommuner i Sverige har att förhålla sig till.  

Lagstiftning och styrande dokument av relevans 

Kommuner i Sverige har det formella ansvaret för den fysiska planeringen av 

mark- och vattenresurser och bebyggelse inom kommunens gränser i enlighet med 

PBL (Knutson och Bjerkemo, 2008). Jämfört med många andra länder är en stor 

del av den politiska och administrativa makten i Sverige delegerad till landets 
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kommuner (Thune Hedström & Lundström, 2013). I enlighet med PBL ska 

kommunerna ha en aktuell och kommunövergripande översiktsplan, där det ska 

framgå hur kommunens mark ska användas och var bebyggelse ska lokaliseras 

(Knutson och Bjerkemo, 2008). I vissa fall har den kommunala översiktsplanen 

även kommit att utgöra ett samlande strategiskt dokument för kommunens 

utveckling. Översiktsplanen är dock inte ett bindande dokument, utan enbart 

vägledande för kommunernas efterföljande detaljplanering och bygglovsprövning 

(ibid.). PBL omfattar även planformen detaljplan, en plan som är bindande för alla 

parter och som behöver finnas för all bebyggelse, väg och järnväg i en tätort.  

Roll i förhållande till planering för ett mer hållbart resande 

Kommunerna har genom både den vägledande översiktsplanen och den bindande 

detaljplanen stor rådighet över en rad av de frågor som har relevans för 

förutsättningarna för ett mer hållbart resande, exempelvis hur kollektivtrafik-

lösningar och bebyggelse lokaliseras och utformas, var hållplatslägen läggs, hur 

gång- och cykelvägar prioriteras och utformas, hur vägutrymmet fördelas mellan 

olika fordonsslag samt utbudet och regleringen av parkering (Knutson och 

Bjerkemo, 2008; Dickinsson & Wretstrand, 2015). I och med att kommunerna har 

rådighet över hur mark används inom deras gränser är det även de som har störst 

inflytande över att de bebyggelsestrukturer som de planerar ger förutsättningar för 

en attraktiv kollektivtrafik (Isaksson et al., 2014). 

5.2.5 Täby kommun 

Täby kommun ligger cirka två mil norr om de centrala delarna av Stockholms-

regionen som har en landareal på 61 kvadratkilometer och drygt 68 000 invånare 

(Täby kommun, 2016a). I kommunens befolkningsprognos framgår det att antalet 

väntas öka ytterligare och överstiga 83 000 personer år 2025 (Täby kommun, 

2016b). I de tre senaste kommunalvalen har de borgerliga partierna i Täby fått 

egen majoritet med sammanlagt mellan 70 och 80 procent av röstena 

(Valmyndigheten, 2016). 

Täby kommun förbinds kollektivtrafikmässigt med övriga delar av regionen 

genom busstrafik och Roslagsbanan, en järnvägsförbindelse mellan Stockholm 

Östra och tre bangrenar i nordöstra Stockholmsregionen (Täby kommun, 2010). I 

kommunens senaste översiktsplan framgår det även att större delen av det 

kommunala vägnätet är utbyggt från 1960-talet och fram till idag och att 

kommunen genomkorsas av ett antal regionala vägförbindelser, som staten är 

väghållare för (ibid.).  
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Täby kommuns organisation består av sju olika verksamhetsområden, som alla 

verkar under kommunchefen (Täby kommun, 2016c). Dessa sköter den löpande 

verksamheten och biträder kommunstyrelsen med planering, ledning och 

samordning av den kommunala verksamheten (ibid.). Det verksamhetsområde 

som har ansvar för de frågor som belyses i denna studie är kommunens 

samhällsutvecklingskontor (f.d. stadsbyggnadskontoret).  

Mål av relevans 

I Täby kommuns senaste översiktsplan (Täby kommun, 2010) finns en inriktning 

som innebär att kommunen ska utvecklas mer stadsmässigt (genom förtätning i 

goda kollektivtrafiklägen och en ökad andel flerbostadshus), med förbättrad 

kollektivtrafik (genom snabb och kapacitetsstark spårtrafik och ökat kollektiv-

trafikresande) och bli långsiktigt hållbar (bland annat genom att främja resurssnåla 

lösningar och kollektivtrafik). Förtätning och funktionsblandning i anslutning till 

befintliga kollektivtrafikstråk i kommunen lyfts fram som en av de viktigaste 

strategierna för att åstadkomma den mer stadsmässiga och hållbara utvecklingen. 

Vidare sägs det i planen att den täta utvecklingen kan skapa bättre förutsättningar 

för gång, cykel, attraktiv kollektivtrafik och en mer effektiv markanvändning. 

Funktionsblandningen i sin tur motiveras av att många målpunkter ska nås inom 

ett litet område och därmed möjliggöra trygga och säkra resor (ibid.).  

I Täby kommuns översiktsplan finns det utöver ett inledande visionskapitel även 

delar som är mer områdesspecifika. Den del som rör trafik och transporter 

fokuserar till stor del på hur vägnätet för biltrafik fungerar och behöver utvecklas i 

kommunen. Det sägs bland annat att det befintliga vägnätet på vissa ställen är hårt 

belastat till följd av den bebyggelse- och trafikutveckling som har skett, och att 

kommunen därför ska arbeta för ökad kapacitet, framkomlighet och trafiksäkerhet. 

Även utveckling av kollektivtrafik, cykel och gång omnämns i det områdesspeci-

fika avsnittet i planen, men i mindre omfattning och inte lika ingående (ibid.).  

Täby kommun deltar i ett delregionalt samarbete som benämns Stockholm 

Nordost och involverar sex kommuner i nordöstra Stockholm. Inom Stockholm 

Nordost har kommunerna tagit fram en gemensam vision för utvecklingen, som 

antogs år 2012 av respektive kommuns fullmäktige. En central del i den visionen 

är att regiondelens transportsystem (främst kollektivtrafik) ska utvecklas med 

ökad tillgänglighet och kapacitet och att kollektivtrafikresandet ska öka 

(Stockholm Nordost, 2012). Visionen anger också att den del av centrala Täby 

som utpekas som regional stadskärna i RUFS 2010 ska utvecklas till en tät 

stadsmiljö med goda kollektivtrafikförbindelser. 
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5.2.6 Nacka kommun 

Nacka kommun angränsar till den sydöstra delen av Stockholms stad som har en 

landareal på 95 kvadratkilometer (SCB, 2012) och runt 100 000 invånare (Nacka 

kommun, 2016a). Enligt kommunens befolkningsprognos kommer antalet de 

närmaste åren öka ytterligare och överstiga 113 000 invånare år 2020. I de tre 

senaste kommunalvalen har den borgerliga majoriteten i Nacka fått egen 

majoritet, trots att deras andel av rösterna mellan valen 2006 och 2014 har 

minskat från cirka 64 procent till cirka 54 procent (Valmyndigheten, 2016). 

Nacka kommun försörjs idag med kollektivtrafik i form av spårtrafik 

(Saltsjöbanan och Tvärbanan), båttrafik (mellan Nackas norra strand och centrala 

Stockholm) och busstrafik (Nacka kommun, 2016b). Inom några år ska även tre 

tunnelbanestationer anläggas i Nacka kommun i enlighet med Stockholms-

överenskommelsen från 2013 (Stockholmsförhandlingen, 2013). Vidare finns det 

ett antal större vägar som Trafikverket och kommunen är väghållare för (Nacka 

kommun, 2012), och i kommunens översiktsplan omnämns det att trafiknätet i 

Nacka inte har utvecklats i samma takt som bebyggelsen. I den planen uppger 

kommunen även att de har ett väl fungerande cykelnät, detta trots att det också 

nämns att cykelnätet ofta är kombinerat med gångtrafik (ibid.)  

Verksamheten i Nacka kommun leds och styrs genom ett antal olika processer 

som var och en, direkt eller indirekt, ska leverera något till kommunens invånare 

(Nacka kommun, 2016b). De olika processerna korsar kommunens organisation, 

vilket innebär att en person som tillhör en viss enhet i kommunorganisationen kan 

delta i flera av kommunens olika processer (ibid.). Två processer som har särskild 

relevans för de frågor som studeras i denna avhandling är stadsutvecklings-

processen och natur- och trafikprocessen.  

Mål av relevans 

Hos Nacka kommun framgår det i den senaste översiktsplanen (Nacka kommun, 

2012) att huvuddelen av bebyggelseutvecklingen i kommunen ska ske i dess 

centrala delar (Västra Sicklaön) och att utvecklingen där ska utgöras av en 

blandad, tät och flexibel stadsbyggnad. Detta motiveras av att det på så sätt går att 

få fler att välja bort bilen som färdmedel, att det möjliggör en utveckling av 

effektiv kollektivtrafik och att det ger en närhet mellan olika målpunkter i 

kommunen (bostäder, arbetsplatser och rekreation). I planen framgår även att ny 

transportinfrastruktur för både väg- och kollektivtrafik behöver tillkomma i 

kommunen för att planerade exploateringar ska kunna bli av, och det sägs att det 
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är av stor vikt att persontransporterna blir snabba och effektiva. Planen är 

uppdelad i ett antal utmaningar och målområden. Ett effektivt och klimatanpassat 

transportsystem, en attraktiv och hållbar byggd miljö och ett regionalt tänkande i 

planeringen utgör några av dessa målområden. Inom ramarna för det första mål-

området finns det angivna målsättningar om att resandet med kollektivtrafik, gång 

och cykel ska öka. Därtill framgår det dels att det befintliga vägsystemet inte 

kommer klara en ökning av biltrafiken, och dels att Östlig förbindelse är den enda 

nya trafikled för vägtrafik som är aktuell. Det nämns även att gång- och cykel-

vägnätet behöver utvecklas och att kommunen i viss mån har möjlighet att minska 

det totala resebehovet; potentialen bedöms dock som liten i Nackas fall (ibid.).  

Inom ramarna för det andra målområdet omnämns det att nya bostäder och 

arbetsplatser i kommunen ska ha tillgång till god kollektivtrafik, dock inte att den 

ska lokaliseras i anslutning till befintlig kollektivtrafik. Istället framgår det av 

planen att utbyggd tunnelbana till Nacka ses som en förutsättning för den 

utveckling som planen föreskriver. Efter planens antagande, år 2013, 

annonserades Stockholmsöverenskommelsen som bland annat omfattade beslut 

om tre nya tunnelbanestationer i Nacka (Stockholmsförhandlingen, 2013). Vidare 

ska ett effektivt markutnyttjande i Nacka eftersträvas, något som motiveras av att 

det kan göra det lättare att nyttja kollektivtrafiken och minska bilberoendet (Nacka 

kommun, 2012). För det tredje målområdet framgår det i planen att frågor om 

framtida transportinfrastruktur behöver lösas regionalt och att Nacka kan bidra till 

regionens utveckling genom fortsatt utbyggnad av bostäder. Det senare förutsätter 

dock en utbyggd regional infrastruktur (ibid.). 
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6 Fallet Stockholmsregionen – en empirisk analys 

I detta avsnitt, som utgör en empirisk analys, redovisas och diskuteras ett urval av 

den information som har framkommit i samband med intervjuer med 

representanter från olika offentliga planeringsaktörer i Stockholmsregionen. 

Materialet som redovisas är att betrakta som empiri men eftersom det har 

strukturerats i enlighet med det analytiska ramverk som används i avhandlingen 

(institutionell kapacitet) finns det även ett genomgående analysinslag i texten, 

därav rubriceringen.  

6.1 Kunskapsresurser 

I detta avsnitt riktas fokus mot det som sades under intervjuerna med bäring på 

vilken kunskap och vilka referensramar de olika planeringsaktörerna har kopplat 

till hållbart resande. Framställningen bygger på intervjupersonernas utsagor om 

den kunskap och kompetens som finns i de organisationer som de företräder, samt 

deras syn på hur den kunskap som finns tillämpas i faktiska planeringssituationer. 

Avsnittet utgår från att informanternas sätt att beskriva sakkunskapen som finns 

att tillgå i olika planeringssituationer ger en uppfattning om vilka perspektiv såväl 

intervjupersoner som planeringsaktörer har. Här berörs dels olika personers 

beskrivningar av vad hållbart resande är och hur det kan åstadkommas, dels hur 

kunskap och perspektiv skiljer sig mellan och inom olika organisationer och dels 

hur ny kunskap och nya perspektiv utvecklas. I avsnittet redogörs det även för i 

vilken utsträckning informanterna anser att den kunskap och de perspektiv som 

inverkar på synen på hållbart resande är delad mellan offentliga planeringsaktörer.  

En förutsättning som har varit känd när dessa frågor har diskuterats med 

intervjupersonerna är att alla planeringsaktörer som är representerade i studien har 

politiskt antagna mål- och plandokument som anger att transportsystem och 

resande på sikt ska förändras så att en större andel av resandet sker med hållbara 

färdmedel (se avsnitt 5.2). Den målbild som målas upp i de strategiska 

dokumenten bekräftas under intervjuerna, där intervjupersoner i alla 

organisationer framhåller att ett mer hållbart resande är något som är viktigt för 

Stockholmsregionens utveckling och att det är något som ska eftersträvas i 

planeringen; vissa personer sträcker sig även till att säga att det är en nödvändig-

het för regionens utveckling. I detta avsnitt riktas därför uppmärksamheten mot de 

förutsättningar i form av kunskap, perspektiv och grad av nytänkande, som 

informanterna uppger att planeringsaktörerna har tillgång till när de ska bedriva 

löpande planering i enlighet med deras framskrivna inriktning.  
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6.1.1 Vad handlar hållbart resande om och vilken kunskap finns 
om det? 

För att komma åt frågan om planeringsaktörernas kunskap och kompetens kopplat 

till hållbart resande ombads informanterna att beskriva vad de anser krävs för att 

realisera antagna ambitioner om ett mer hållbart resande. Samtliga informanter 

framhöll då att det handlar om att göra det mer attraktivt att gå, cykla och resa 

med kollektivtrafik. Mer specifikt lyfts det i vissa intervjuer att det kan handla om 

att se till att lokalisering av bebyggelse kopplas samman med kollektivtrafik 

(intervju 4, 6, 9, 12 och 19), att göra hållbara färdmedel mer attraktiva (intervju 1, 

10 och 17) eller att transportsektorn ska drivas med mer hållbara drivmedel 

(intervju 5). En informant i Nacka kommun uttrycker det på följande sätt: 

När jag hör transportsnål planering tänker jag på kollektivtrafikbaserad 

stadsbyggnad. Det handlar självklart även om gång och cykel men i 

Stockholmsregionen är det ju mycket kollektivtrafik det handlar om. Jag 

ser att det är en fråga som handlar mer om färdmedelsval än om val av 

bränsle. […] Kollektivtrafiken är det som är högst prioriterat även om 

cykel och gång kommer alltmer och där finns det ju en enorm potential 

om man pratar marginaleffekter (intervju 17, Nacka kommun). 

Under intervjuerna ställdes även specifika frågor om i vilken utsträckning 

informanterna anser att det finns tillräcklig kunskap och kompetens för att bedriva 

planering för ett mer hållbart resande. Merparten av de som intervjuats framhåller, 

inte så förvånande, att de har en stor tilltro till och ser ett stort värde i den 

kompetens som finns i den egna organisationen. När intervjuerna berörde mer 

specifika ämnen framkom det dock att intervjupersonerna kunde se en del 

kunskaps- och kompetensmässiga brister som de framhåller kan ha betydelse för 

möjligheten att planera för ett mer hållbart resande. Ett sådant exempel är att det 

hos flera planeringsaktörer uppges finnas en brist på strategisk trafikkompetens 

och en djupare förståelse för hur trafikfrågan hänger samman med andra 

planeringssektorer (anges av intervjupersoner hos trafikförvaltningen, intervju 11 

och 12; TRF, intervju 9; Täby kommun, intervju 1 och 4). Den bristen uppges få 

till följd att aktörerna i samband med att de tar fram nya planer saknar kompetens 

för att bedöma hur olika bebyggelsestrukturer inverkar på trafikarbetet (intervju 4) 

eller för att ange var i Stockholmsregionen bebyggelse bör lokaliseras för att 

kunna nyttja den befintliga kollektivtrafiken på ett effektivt sätt (intervju 12).  

En annan aspekt som framkommer i Nacka kommun, där intervjupersonerna 

nämner att de idag arbetar aktivt för hållbart resande, är att de i konkreta 
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planeringssituationer upplever en avsaknad av kunskap om vilka faktorer som kan 

minska benägenheten att äga bil (intervju 17) eller om hur en lösning för ett mer 

hållbart resande ser ut i genomförandeskedet (intervju 18). Ett citat som 

exemplifierar det senare är följande: 

Transportsnål planering är enkelt att säga men svårt att få till. Jag tror 

att det är en problematik med att det kan tolkas på många olika sätt. Det 

handlar inte om enkla lösningar, det finns många aspekter att tänka på. 

De flesta man frågar tycker att det är bra och att det är något som ska 

göras. Men när man kommer in i konkreta diskussioner kommer det 

andra förklaringar som kan rättfärdiga en lösning som vid första 

anblicken kanske inte hade ansetts vara transportsnål (intervju 18, Nacka 

kommun). 

Vidare framhåller en tjänsteperson på Trafikverket att hen upplever att de saknar 

både den kunskap, de analysverktyg och det lagmässiga stöd som de skulle 

behöva för att arbeta med cykeltrafik på ett fullgott sätt (intervju 15). Till viss del 

upplever hen att motsvarande kunskapsbrist finns även kopplat till kollektivtrafik 

(ibid.). 

De brister som omnämndes förklarades många gånger hänga samman med en brist 

på resurser, i form av tid eller kompetens, i såväl den egna organisationen som hos 

andra planeringsaktörer. Informanter nämner att detta leder till att kommunerna 

inte har möjlighet att utforska och analysera vilken bebyggelse- och trafikstruktur 

som kan skapa förutsättningar för en större andel hållbart resande (intervju 1, 4, 

17) och att regionala planeringsaktörer, främst TRF och trafikförvaltningen, inte 

kan ge tillräckligt stöd till kommunerna när de bedriver planering med bäring på 

bebyggelse och trafik (intervju 4, 6, 11, 14, 19). Följande citat återspeglar en 

informants reflektion om vad resursbristen får för konsekvenser för planeringen 

och dess resultat: 

Arbetet i kommunen blir minutoperativt och hanterar det som ligger nära 

att hantera när man fattat vissa beslut. Man gör inte mer förutsättnings-

lösa analyser i tidiga skeden där man kanske hade kommit fram till att 

helt andra lösningar hade varit att föredra. Eftersom de inte har gjorts 

finns det en risk att de alternativ som väljs inte är de mest optimala 

(intervju 4, Täby kommun). 

Intervjuerna omfattade även frågor om ifall intervjupersonerna upplever att de 

politiker som beslutar om både den långsiktiga planeringsinriktningen och de 
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konkreta projekten har tillräcklig kunskap om vad ett mer hållbart resande handlar 

om och förutsätter. Den allmänna bild som återges av intervjupersonerna i de 

politiskt styrda organisationerna är att huvuddelen av kunskapen om hållbart 

resande återfinns hos tjänstepersonerna (intervju 3, 5, 9, 11, 12 och 19). En del 

informanter framhåller även att politikerna har en förhållandevis bra uppfattning 

om samband mellan trafikrelaterade problem, åtgärder och deras konsekvenser 

(intervju 7, 17, 18 och 19), men att de ofta saknar en mer ingående förståelse för 

hur pass omfattande förändringar som krävs och vilka konkreta åtgärder de 

innebär (intervju 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 17 och 19). I ett flertal intervjuer omnämns 

det därför att tjänstepersonerna har en viktig uppgift i att pedagogiskt förmedla 

olika åtgärders effekter samt deras kopplingar till organisationens strategiska 

inriktning (ibid.).  

Under intervjuerna framkommer det även att det finns utmaningar kopplade till att 

bedriva planering tillsammans över organisations- eller kompetensgränser 

(intervju 1, 4, 5, 13, 17) som leder till ytterligare krav på kompetens och 

förmågor. Intervjupersoner på Trafikverket ser ett allt större behov av personer 

som är bra på processledning för att leda projekt och processer som involverar 

flera olika planeringsaktörer (intervju 13). En tjänsteperson i Täby belyser också 

att projekt med många kompetenser kräver duktiga projektledare; hen säger:  

I ett stort projekt är det svårt att få det att fungera, det är så många som 

är inblandade. Samverkan är inte smärtfritt utan hela tiden en process. 

För att underlätta arbetet är det viktigt med erfarenhet och kompetens 

hos projektledare och styrgrupp. […] Kompetens finns hos medarbetarna 

men projektledaren måste vara bra på att styra kompetensen rätt och 

hålla ihop projektet. Det är en stor utmaning (intervju 1, Täby kommun). 

6.1.2 Metoder och verktyg som tillämpas i planeringen 

Under intervjuerna behandlas även några av de planeringsmetoder och verktyg 

som används för att ta fram och strukturera kunskap i samband med planeringen 

av trafik och bebyggelse. I förhållande till frågan om hållbart resande kan dessa 

vara intressanta eftersom de inverkar på hur olika planeringsalternativ betraktas 

och på vilka faktorer som får betydelse när beslut fattas. De metoder som nämns i 

intervjuerna är:  

- Samlad effektbedömning – används av Trafikverket i samband med att 

underlag för Länsplan för transportinfrastruktur tas fram (intervju 13 och 15). 
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- Åtgärdsvalsvalsstudie – görs för studier av trafikrelaterade problem och 

lösningar med inverkan på statlig transportinfrastruktur (intervju 10, 12, 13, 

14, 15, 17 och 18). 

- Samhällsekonomisk bedömning – används för att jämföra åtgärder och 

alternativ i utredningar. Framhålls som viktig främst hos trafikförvaltningen 

och Trafikverket (intervju 6, 10, 15). Det nämns även att det görs försök att 

integrera social konsekvensanalys i dessa (intervju 10). 

- Trafik- och markanvändningsanalys – används för bedömning av effekter 

kopplat till planer på kommunal och regional nivå (intervju 4, 9, 13 och 15). 

- Alternativa framtidsbilder – något som Täby kommun arbetade med i 

samband med att de tog fram sin senaste översiktsplan (intervju 2). I Nacka 

bedömdes detta inte som nödvändigt eftersom det fanns en stor 

samstämmighet för en mer stadsmässig utveckling.  

När dessa metoder omnämns av informanterna beskrivs de som tillvägagångssätt 

för att ta fram faktabaserat och objektivt underlag för jämförelse av olika 

alternativ eller åtgärder (intervju 4, 9, 10, 15 och 17) eller för att ha i dialogen 

mellan olika planeringsaktörer (intervju 10, 11, 13 och 15). Ett uttalande som 

indikerar hur metoder och verktyg konkret tillämpas i planeringen är följande:  

Det händer att kommuner kontaktar Trafikverket och menar att ny 

infrastruktur behövs för att deras planerade exploatering ska bli av. I fall 

där ord står mot ord tas en trafikanalys fram för att ha fakta att utgå från 

i en fortsatt diskussion; annars sitter man bara och spekulerar om 

effekter (intervju 13, Trafikverket). 

Under intervjuerna är det få informanter som problematiserar det sätt som metoder 

och verktyg används i planeringen. Undantaget är en intervjuperson på TRF. Hen 

säger att det kan vara problematiskt att den markanvändningsmodell som används 

vid framtagningen av RUFS bygger på att en fortsatt ekonomisk tillväxt kommer 

att leda till ökat bilresande, trots att det i planen finns målsättningar som förordar 

en annan trafikutveckling (intervju 9). Intervjupersonen motiverar dock deras 

användning av modellen med att den är det bästa som finns att tillgå just nu 

(ibid.). I övrigt är det flera intervjupersoner som säger att de resultat som 

verktygen ger enbart utgör en del av det som tas i beaktande när politiska beslut 

senare tas (intervju 11, 13, 14, 15 och 19).  
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6.1.3 Förhållningssätt till befintliga strukturer och olika trafikslag 

Flera intervjupersoner vittnar om att det i den löpande planeringen ofta är otydligt 

hur tjänstepersoner och politiker ska agera i konkreta projekt, trots att det finns 

visioner, strategier och inriktningar som talar för att de ska arbeta för ett mer 

hållbart resande. Ett återkommande uttalande hos kommunala intervjupersoner är 

att de idag har ett bildominerat transportsystem, en gles bebyggelsestruktur och ett 

kulturellt bilberoende som de inte kan bortse från i planeringen (intervju 1, 3, 6 

och 17). Vidare förklarar en intervjuperson i Nacka att det många gånger, ofta till 

följd av allmänhetens reaktioner, är politiskt svårt att driva igenom att ny 

bebyggelse ska lokaliseras nära befintliga bostäder. Det leder till att andra mer 

avlägsna platser exploateras i stället (intervju 19). En annan tjänsteperson i Nacka 

framhåller att en utmaning i det kommunala arbetet för ett mer hållbart resande är 

att de behöver bedriva planering både för kommunens täta och centrala delar där 

kollektivtrafiken är god, och för kommunens glesare delar som inte har samma 

förutsättningar (intervju 17). En liknande bild återges av en tjänsteperson i Täby 

som säger:  

Vi vill få ner antalet bilister i Täby men kämpar med att vi har en 

kommun som är väldigt utspridd och att många personer har flera bilar. 

Kommunens utspriddhet gör att det är svårt att få folk att välja kollektiv-

trafiken, så även om vi arbetar för genare kollektivtrafik är det svårt att 

konkurrera med bilen eftersom den finns i direkt anslutning till bostaden 

(intervju 1, Täby kommun). 

I flera intervjuer, särskilt i kommunerna, verkar det som att politikerna inte vill 

uttala att biltrafiken ska minska utan enbart att resandet med andra, mer hållbara, 

färdmedel ska bli mer attraktivt (intervju 2, 3, 4, 17 och 19). Ett konkret exempel 

på detta är en politiker i Täby kommun som säger att det inte är sannolikt att 

biltrafiken kommer minska, och att det därför är viktigt att arbeta för en omställ-

ning till mer energi- och miljöeffektiva fordon och förbättra förutsättningarna för 

kollektivtrafik och cykel (intervju 5). Även andra uttalanden i Täby indikerar att 

den uppfattningen finns hos politiker; en oppositionspolitiker framhåller till 

exempel att Täbys ändrade inriktning kopplat till transporter är mer av retorisk 

karaktär (intervju 3), och en tjänsteperson säger att politikerna behöver öppna upp 

för nya tankesätt kring resande och fokusera mindre på att vinna val (intervju 4).  

I Nacka har inga politiker intervjuats men tjänstepersonerna säger att politikerna 

har varit mycket drivande i att utveckla kommunens nya inriktning mot ökad 

täthet och bättre förutsättningar för ett mer hållbart resande (intervju 17, 18 och 
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19). När en intervjuad tjänsteperson beskriver vad politikerna i Nacka fokuserar 

på i lokal trafik- och bebyggelseplanering går det dock att utläsa att politikerna 

även där uppvisar en viss tveksamhet inför åtgärder som försämrar för biltrafik 

och att de har en positiv inställning till nya väginvesteringar. Hen säger följande:  

Det som bekymrar politikerna mest är om trafiken ska fungera nu när det 

byggs så mycket. Det finns en oro för Slussen och att det inte kommer 

vara någon bra kollektivtrafik under byggtiden där. De oroar sig för att 

Saltsjöbanan ska stänga, för att biltrafiknätet ska bli för hårt ansträngt, 

att det blir för mycket köer och att det inte ska bli någon Östlig 

förbindelse (intervju 19, Nacka kommun). 

När de tjänstepersoner som har blivit intervjuade diskuterar olika trafikslag mer 

specifikt framhålls det återigen att det för att ställa om trafiksystemet i en mer 

hållbar riktning behöver bli mer attraktivt att gå, cykla och resa kollektivt. Mer 

ovanligt är dock uttalanden om hur de ser framför sig att biltrafiken ska utvecklas. 

Intervjupersoner som företräder kommunerna, trafikförvaltningen och 

Trafikverket säger att det är viktigt att de hållbara trafikslagen kan konkurrera 

med bilen både sett till tillgänglighet och bekvämlighet (intervju 1, 6, 15 och 17) 

och sett till restid (intervju 10, 11 och 12). Vidare säger flera tjänstepersoner att de 

ser att bilen fortsatt kommer ha en stor betydelse för personresorna i framtiden 

och att planeringen därför snarare bör handla om att skapa goda alternativ till 

bilen än om att ersätta bilresorna (intervju 6, 15 och 17). I förlängningen antas det 

kunna leda till att biltrafiken inte ökar i samma takt som befolkningen, det vill 

säga att biltrafiken minskar sett till andel av resandet men inte i absoluta tal 

(ibid.). En intervjuperson uttrycker detta på följande sätt:  

Det finns ingen människa som inbillar sig att biltrafiken ska minska i 

större utsträckning. Det finns mål om att kollektivtrafikandelen ska öka 

med 5 procent i en utredning; det är jättemycket! En regional spår-

koppling minskar inte biltrafiken men tar bort ökningen till följd av en 

ökad befolkning. Nya investeringar ska snarare öka kollektivtrafik-

resandet än minska biltrafiken. Om alla nya invånare ska bilförsörjas så 

som man har gjort tidigare krävs mycket nya väginvesteringar (intervju 6, 

Täby kommun). 

Kollektivtrafiken lyfts av många intervjupersoner fram som väldigt viktig för 

utvecklingen i Stockholmsregionen i allmänhet och för de kommuner som deltagit 

i denna studie i synnerhet. Flera intervjupersoner framhåller kollektivtrafiken som 
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det färdmedelsalternativ som har bäst möjlighet att konkurrera med biltrafiken 

(intervju 6, 10, 11 och 17) och som det trafikslag som bebyggelsestrukturen 

alltmer behöver utgå från (intervju 1, 4, 5, 9, 17 och 19).  

Cykel omnämns oftast tillsammans med kollektivtrafik och gång, men då ofta som 

det trafikslag som många intervjupersoner tycker att det är viktigt att det satsas 

mer på. I både Nacka och Täby kommuner framkommer det att politikerna anser 

att cykelfrågan är viktig och att de därför ofta vill påskynda utvecklingen inom det 

området (intervju 3 och 17). En politiker i Täby säger att det faktum att Täbys 

invånare har en god ekonomi och hög utbildning gör dem hälsomedvetna och att 

de gärna cyklar, men också att de har råd att köra bil även om priset ökar (intervju 

5). Några intervjupersoner säger också att cykelns möjlighet att konkurrera med 

bilen är begränsad till följd av långa avstånd och att komforten inte är lika god 

(intervju 5, 13, 17).  

Gångtrafik, och vikten av att skapa goda förutsättningar för det, behandlas aldrig 

som en separat fråga utan omnämns enbart i samband med cykel och kollektiv-

trafik. Inte heller betydelsen av att göra det möjligt för människor att resa mindre 

tas upp under intervjuerna.  

6.1.4 Betydelsen av mod och nytänkande  

I samband med intervjuerna fick intervjupersonerna svara på hur de ser att nya 

perspektiv kopplat till hållbart resande kommer in i deras arbete. Ett återkom-

mande uttalande i nästan alla organisationer är att det i huvudsak är tjänste-

personerna som för in nya perspektiv i planeringen. Vissa framhåller att detta är 

ett resultat av att de har mer sakkunskap än politiker (intervju 1, 3, 4, 9, 12 och 

17). Andra menar att det är en följd av att tjänstepersonerna har ett mer långsiktigt 

förhållningssätt till samhällsutvecklingen än politikerna som enligt informanterna 

är mer känsliga för allmänhetens reaktioner (intervju 3, 4 och 19). I de fall som 

politikerna för in nya idéer och perspektiv i planeringen menar intervjupersonerna 

att det kan handla om enskilda frågor eller objekt som de anser bör prioriteras, 

såsom cykel, tunnelbana eller Östlig förbindelse (intervju 3, 12 och 17) eller att de 

vill hitta sätt att effektivisera eller påskynda planeringen (intervju 5, 17 och 19). 

Flera personer nämner att många infrastrukturobjekt och frågor som diskuteras i 

planeringssammanhang i Stockholmsregionen har funnits med under lång tid och 

att det därför ibland kan vara svårt att säga vem eller vilka som tog initiativ till 

dem från början (intervju 9, 12 och 19).  
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När frågan om vad som krävs för att bedriva planering för hållbart resande 

diskuteras under intervjuerna görs det flera uttalanden om att den sortens 

planering är något som kräver mod och nytänkande hos både politiker och 

tjänstepersoner (intervju 4, 5, 17 och 19). Detta kan ta sig uttryck i form av att 

tjänstepersoner på kommunal nivå upplever en oro och tveksamhet hos politiker 

och allmänhet när de föreslår mer oprövade planeringslösningar som innebär en 

begränsning av framkomligheten för bil eller som syftar till ett mer hållbart 

resande (intervju 4, 17 och 19). I flera intervjuer i Nacka och Täby kommuner 

(bland annat intervju 1, 3, 17 och 19) säger informanter att de tror att en ny och 

yngre generation av planerare och politiker är viktiga för att möjliggöra 

nytänkande och planering för ett mer hållbart resande. En tjänsteperson i Täby 

kommun uttrycker det på följande sätt:  

Kompetensen och viljan att planera mer bilsnålt finns, men inte alltid 

modet. Någon måste våga ta steget, men vem ska göra det? […] Det finns 

en inbyggd tröghet; när personer kommer med nya idéer är det svårt att 

våga ta steget innan det finns tidigare exempel att titta på. Jag tror att det 

generationsskifte som är på gång inom kommunen kan ge förutsättningar 

för en omställning, men det är viktigt att även beslutsfattare är med på, 

och vågar tro på, det som föreslås (intervju 1, Täby kommun). 

I likhet med det som intervjupersonerna har fört fram rörande kunskap i allmänhet 

framhålls det även i relation till nytänkande att det ofta saknas personal- och 

tidsmässiga resurser för att tänka nytt (intervju 8) eller för att genomföra vissa mer 

förutsättningslösa utredningar (intervju 4).  

6.1.5 Graden av gemensam kunskap och gemensamma perspektiv  

Som nämnts tidigare bygger denna studie på ett synsätt på hållbart resande som 

innebär samverkan mellan olika planeringsaktörer på kommunal och regional nivå 

samt en integration av såväl sakfrågor som planeringsskeden (se kapitel 2.3.1). 

Inom ramarna för kunskapsresurser framstår det därför som betydelsefullt att de 

aktörer som förväntas verka ihop delar viss kunskap och vissa referensramar 

kopplat till hållbart resande, exempelvis om vad planeringen ska sträva efter att nå 

och om vad som krävs av varje aktör för att nå dit. För att komma åt frågan om i 

vilken utsträckning det finns gemensam kunskap, och ifall det görs ansträngningar 

för att öka kännedomen om andra aktörers perspektiv, ombads informanterna 

därför att beskriva om de upplever att offentliga planeringsaktörer i Stockholms-

regionen har ungefär samma kunskap om och perspektiv på, hållbart resande. Värt 

att förtydliga är att det i denna studie inte ses som konstigt att aktörernas 
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perspektiv skiljer sig åt eftersom de innehar olika roller och ansvar. Skälen till att 

skillnader i kunskap och referensramar ändå redovisas här är dels att det antas 

kunna påverka förutsättningarna för samverkan mellan aktörer och dels att det kan 

indikera inom vilka områden som det kan krävas ansträngningar för att tydliggöra 

olika aktörers skilda utgångspunkter för varandra. 

Vad gäller planeringsaktörernas syn på vad som är en eftersträvansvärd utveckling 

finns en i princip total samstämmighet om att förutsättningarna för gång, cykel 

och kollektivtrafik ska förbättras och att ny bebyggelse ska lokaliseras i anslutning 

till befintlig kollektivtrafik. Trots det framkommer det under intervjuerna flera 

uttalanden som både direkt och indirekt indikerar att det i samband med konkreta 

projekt i planeringen finns en rad olika perspektiv på frågor som rör trafik och 

bebyggelse. Samtidigt finns det intervjupersoner i alla organisationer som fram-

håller att det finns en vilja att förstå andra aktörer i planeringen, men att deras 

skilda uppdrag, ansvar och fokus hindrar dem från att göra det fullt ut i konkreta 

planeringssituationer (intervju 1, 4, 9, 11, 12, 13, 17 och 18) 

Geografiskt perspektiv och fokus 

Ett område där det är svårt att skapa samsyn hänger samman med aktörernas 

skilda geografiska fokus, något som betonas särskilt hos de regionala aktörerna i 

studien (intervju 9, 10, 11, 12, 13, 15 och 16). Intervjupersonerna där ger uttryck 

för att kommunerna i huvudsak ser till de frågor som är av relevans inom 

kommunens gränser medan de regionala aktörerna behöver se till hur ett helt 

system eller regionen i sin helhet fungerar. En tjänsteperson på trafikförvaltningen 

säger följande: 

Det finns skillnader i perspektiv. Trafikförvaltningen ser de regionala 

sambanden och kommunerna ser primärt det lokala och agerar utifrån 

det även om de även kan se regionala samband. När trafikförvaltningen 

exempelvis sitter med kommunerna med en detaljplan bukar kommunen 

vara mest fokuserad att få en busskoppling till områden och de ser inte 

ifall andra kopplingar redan finns eller hur den nya linjen kan påverka 

trafiken på regional nivå (intervju 17, trafikförvaltningen). 

I kontrast till den bild som återges av de regionala aktörerna framhåller intervju-

personer hos kommunerna att de upplever att de regionala aktörerna många 

gånger inte förstår det kommunala perspektivet. Ett konkret exempel på detta är 

att de regionala aktörerna, enligt de kommunala informanterna, inte tillser att de 

olika projekt och processer som berör en viss plats koordineras innehålls- och 
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tidsmässigt. Det gör att kommunen blir den part som måste bevaka att alla projekt 

inte genomförs samtidigt och därigenom hindrar trafikens framkomlighet eller 

utformas på sätt som gör att de försvårar för genomförande av andra projekt 

(intervju 17 och 19). Ett annat exempel är att de regionala aktörerna sägs vara så 

fokuserade på sina projekt att de inte tar i beaktande vilka lokala störningar som 

genomförandet av projektet orsakar och vad de kan leda till för ytterligare 

investeringsbehov för kommunen (intervju 1 och 17).  

Något som omnämns under intervjuer med alla planeringsaktörer är att det är 

viktigt att ha ett helhetsperspektiv under planering av trafik och bebyggelse; det 

framstår dock som att de hänvisar till något olika saker när de talar om det. 

Intervjupersoner från kommunerna säger exempelvis att det är viktigt att de i 

planeringen beaktar många olika sakfrågor av betydelse för kommunens invånare 

(intervju 1, 4, 17 och 19). Även TRF uppger sig behöva hantera många olika sak-

frågor, men för dem innebär helhetsperspektivet att göra det för hela Stockholms-

regionen (intervju 9). Det helhetsperspektiv som personer på trafikförvaltningen 

hänvisar till handlar om att betrakta kollektivtrafiksystemet i sin helhet och i hela 

regionen (intervju 11 och 12). Intervjupersoner på Trafikverket uppger att de 

behöver arbeta med alla trafikslag, men då bara med de delar som har en direkt 

koppling till den statliga infrastrukturen (intervju 13 och 15).  

När det kommer till de olika regionala aktörernas perspektiv framkommer det vid 

intervjuer hos både Trafikverket och trafikförvaltningen att de i Stockholms-

regionen har kommit att utveckla en gemensam bild av vilken utveckling de vill se 

och vad som bör prioriteras (intervju 7, 10, 12 och 13). För att även förtydliga det 

regionala perspektivet gentemot kommunerna har de även initierat gemensamma 

möten för att diskutera vilka projekt och åtgärdsvalsstudier de ska prioritera att 

delta i (intervju 12 och 13). De har även påbörjat en utredning i syfte att utveckla 

mer gemensam kunskap med betydelse för hållbart resande; en informant 

beskriver det så här:  

Nu ska vi (trafikförvaltningen, Trafikverket och kommuner, reds. anm.) 

sätta i gång ett handlingsprogram för ökad kollektivtrafikandel, med 

åtgärder och vägen dit. Idag har de inblandade aktörerna inte någon 

gemensam kunskap inom det området, så det ska bli intressant att förstå 

de olika perspektiven och skapa försättning för gemensamt kunskaps-

byggande (intervju 12, trafikförvaltningen). 
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Tidsperspektiv i planeringen 

Ytterligare ett område där intervjupersonerna omnämner att deras syn- och 

förhållningssätt skiljer sig åt rör det tidsperspektiv som de har i planeringen, ett 

område där det finns skillnader både mellan kommunala och regionala aktörer och 

mellan de olika regionala aktörerna. Den skillnad som intervjupersoner hos de 

regionala aktörerna påpekar är att TRF har ett mycket längre tidsperspektiv när de 

tar fram strategiska planer för Stockholmsregionens utveckling (intervju 8 och 9), 

medan Trafikverket och trafikförvaltningen fokuserar mer på att bedriva en 

planering som de anser kan lösa de trafikmässiga brister som finns idag eller som 

antas uppstå i en nära framtid (intervju 9, 12, 14 och 15). Mer konkret innebär det 

att TRF ser att regionala stadskärnor, och en välfungerande kollektivtrafik mellan 

dessa, kan förbättra förutsättningarna för hållbart resande. Trafikverket och 

trafikförvaltningen menar istället att kollektivtrafikens brister i regionens täta 

delar är viktigast att åtgärda först; en person beskriver det så här:  

RUFS:s strategi är att markanvändningsmässigt bygga regionala stads-

kärnor vid sidan av ett kraftfullt regionalcentrum.[…]Det innebär att det 

ska byggas spårbundna kollektivtrafikförbindelser till platser där det 

kanske inte är så attraktivt att använda dem. Det blir väldigt dyrt och det 

är svårt att få samhällsekonomiskt lönsamt. Vi har mål om samhälls-

ekonomi som grund för prioritering, och idag är det mer effektivt att 

bygga centralt. Ska Trafikverket då satsa pengar på ineffektiva åtgärder 

för de regionala kärnorna med mindre nytta? För oss och för trafik-

förvaltningen är det mer naturligt att prioritera dagens behov före en 

framtida lösning (intervju 15, Trafikverket). 

Intervjupersoner som företräder både trafikförvaltningen och TRF omnämner 

dock att de nyligen har påbörjat (vid intervjutillfället) ett arbete för att utveckla ett 

mer enat landstingsperspektiv för regionens utveckling (intervju 9 och 12). 

Vad gäller tidsperspektiv och långsiktighet hos planeringsaktörerna på kommunal 

och regional nivå (avser här trafikförvaltningen och Trafikverket) framträder en 

något tvetydig bild utifrån intervjuerna. Å ena sidan säger kommunala tjänste-

personer i Nacka att de upplever att dialoger med regionala aktörer i planeringens 

tidiga skeden (här lyfts översiktsplanering som exempel) kan vara svåra att föra 

eftersom de regionala aktörerna sällan har långsiktiga planer för infrastruktur i 

kommunerna (intervju 18 och 19). En informant uttrycker detta på följande sätt: 
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Det är möjligt att man borde arbeta närmare varandra i framtagning av 

en översiktsplan, men det är svårt att få svar från de andra parterna. 

Ibland upplevs det som att reaktionen från Trafikverket eller trafik-

förvaltningen när kommunen söker kontakt är att det är roligt att de söker 

kontakt i ett så tidigt skede. Men de kunde inte ge svar på hur de såg att 

utvecklingen skulle se ut i Nacka. När det väl finns ett förslag eller en idé 

från kommunen kan de reagera på det (intervju 18, Nacka kommun).  

Å andra sidan framhåller intervjupersoner hos både trafikförvaltningen och 

Trafikverket att de gärna vill delta mer i kommunernas tidiga planering för att 

tillse att de kan utarbeta en struktur som ger förutsättningar för ett mer hållbart 

resande (intervju 12 och 13; se även avsnitt 6.3.2).  

6.2 Relationella resurser 

Som framgår av kapitel 2 antas en planering för hållbart resande, givet dagens 

organisations- och ansvarsstruktur, kräva att en rad olika aktörer agerar 

gemensamt och sammanhållet. Det i sin tur gör att det behöver finnas relationer 

och kopplingar mellan olika planeringsaktörer. De relationer som är av särskilt 

intresse i denna studie är de som finns inom och mellan offentliga planerings-

aktörer i Stockholmsregionen och som kan inverka på vilka förutsättningar för 

resande som skapas. Mer specifikt riktas därför fokus mot de relationer som 

påverkar möjligheterna att bedriva en sammanhållen planering över olika 

sakområden, olika planeringsskeden, olika geografiska nivåer och mellan politiker 

och tjänstepersoner.  

I vilken utsträckning de relationer som skapas och den kontakt som sker i 

planeringen verkligen ger förutsättningar för ett mer hållbart resande beror 

naturligtvis på vad ett visst projekt eller en viss utredning avser. Här betraktas 

därför de relationer som lyfts fram under intervjuerna som något som kan ge 

förutsättningar för planering för ett mer hållbart resande, men inte som något som 

garanterar att så sker. Vidare är det viktigt att poängtera att avsnittet enbart bygger 

på informanternas egna beskrivningar av hur relationerna är uppbyggda, såsom 

om de anses vara goda och hur interaktionen ser ut i olika planeringssammanhang. 

Detta kan medföra att relationerna framställs som både mer och mindre 

välfungerande än vad som hade varit möjligt att observera genom en mer 

ingående studie av ett specifikt fall eller genom en metod som hade gett mer av ett 

inifrånperspektiv.  
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6.2.1 Relationer för sammanhållen planering av olika sakområden  

Här redogörs det för hur de olika intervjupersonerna anger att de relationer som 

finns inom och mellan olika planeringsaktörer påverkar möjligheten att hantera 

olika sakfrågor med betydelse för hållbart resande (såsom bebyggelsestruktur och 

trafiksystem) på ett sammanhållet sätt. I avsnittet riktas fokus mot kommunernas 

interna relationer (där olika enheter eller avdelningar representerar olika 

sakfrågor) och mot relationer mellan olika regionala aktörer, eftersom de i detta 

sammanhang anses representera olika sakfrågor på den regionala planeringsnivån.  

I både Nacka och Täby är det olika enheter inom kommunen som hanterar 

planeringsrelaterade frågor rörande trafik, stadsbyggnad och exploatering. För att 

säkerställa att olika sakfrågor kopplas samman i den strategiska och löpande 

planeringen har kommunerna utvecklat rutiner för att tillsätta särskilda 

projektgrupper eller arbeta med processer som gör att personer med kompetens 

inom olika sakfrågor involveras när frågor med inverkan på de sakområdena 

berörs (intervju 1, 2, 17 och 18). Enligt de flesta intervjupersonerna bidrar 

organisationernas interna nätverk och relationer således till att olika sakfrågor 

oftast kan hanteras på ett sammanhållet sätt (ibid.). I Nacka beskrivs det på 

följande sätt av en informant:  

Nacka har inga förvaltningar, utan man har en processinriktad organisa-

tion där varje enhet ska kunna arbeta i olika processer. Trafikenheten hör 

till trafik- och naturprocessen tillsammans med vägenheten, vatten och 

avlopp samt park och natur; den kallas teknik i folkmun. Stadsbyggnads-

processen består av enheterna plan, exploatering, lantmäteri och miljö. 

[…] Trafikenheten är en av de enheter som är mest inblandade i olika 

processer. Att vara del av trafik- och naturprocessen fungerar rätt bra 

(intervju 17, Nacka kommun). 

Intressant att notera utifrån citatet ovan är att trafikenheten, där både strategisk 

och löpande trafikplanering sker, inte hör till stadsbyggnadsprocessen utan till 

kommunens trafik- och naturprocess. Intervjupersonen säger att hen, trots detta, 

upplever att de processer som finns gör att trafikplanerarna kommer in tillräckligt 

tidigt i planeringen för att kunna påverka trafikfrågorna i stadsplaneringen 

(intervju 17). Samtidigt nämner en annan tjänsteperson i Nacka att deras 

nuvarande organisation (som utformats med fokus på process och att minska 

glappen i planeringen) medför att det ibland är en utmaning att få till lösningar där 

olika sakområden (såsom trafik, miljö, exploatering och planering) kombineras till 

en bra helhet (intervju 18). 
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När intervjuerna berör hur samarbetet mellan personer och enheter som företräder 

olika sakområden ser ut görs det uttalanden i såväl Nacka som Täby som indikerar 

att det finns utmaningar förenade med det. Exempel på det är att det sägs att de 

processerna behöver ledas på ett välfungerande sätt för att fungera (intervju 1 och 

19) och att de som deltar i arbetet behöver ha ett öppet och kompromissinriktat 

synsätt (intervju 17). Utifrån intervjuerna framstår det som att det är detalj- och 

utformningsfrågor är svårast att lösa; exempel som lyfts på sådana frågor är 

parkeringstal och gatubredd (intervju 17 och 19).  

För att bedriva en sammanhållen planering för ett mer hållbart resande behöver 

även de olika sakfrågor som de regionala planeringsaktörerna ansvarar för 

(regional utveckling, kollektivtrafik samt statlig transportinfrastruktur på regional 

nivå) hanteras på ett koordinerat sätt. Utifrån intervjuerna hos de regionala 

planeringsaktörerna framstår det som att det i strategiska planeringssammanhang 

finns en nära dialog och kontakt mellan Trafikverket (region Stockholm) och 

trafikförvaltningen. Mellan dem förs dialoger dels på chefsnivå genom månads-

visa möten där samordningsfrågor diskuteras (där deltar även Stockholms stad; 

intervju 7), och dels på tjänstepersonsnivå. Den senare sker både kopplat till 

gemensamma studier eller projekt och vid sidan av specifika projekt, exempelvis 

för att ta fram gemensamt kunskapsunderlag eller göra gemensamma 

prioriteringar (intervju 12 och 13).  

Relationen mellan de olika förvaltningarna inom landstinget, TRF och trafik-

förvaltningen, framstår utifrån intervjuerna inte som lika utvecklad som den 

mellan trafikförvaltningen och Trafikverket när det gäller konkreta planerings-

projekt (intervju 9 och 12). Detta trots att det sker regelbunden kontakt på chefs-

nivå (intervju 7), att de två förvaltningarna gör gemensamma remissutlåtanden för 

kommunala detalj- och översiktsplaner (intervju 8, 9, 11 och 12) och att de arbetar 

med gemensamma strategiska projekt (intervju 9 och 12). Att det är så kan hänga 

samman med det som omnämns av en intervjuperson från respektive förvaltning, 

nämligen att de två planeringsaktörerna ofta representerar olika perspektiv när de 

arbetar med konkreta frågor och ska göra prioriteringar i planeringen (intervju 9 

och 12). Hos båda aktörerna framhålls det dock att de bedriver ett arbete för att 

utveckla sitt samarbete, exempelvis genom att arbeta närmare varandra i samband 

med att den nya regionala planen tas fram (intervju 7 och 9).  

Mellan TRF och Trafikverket sker regelbunden kontakt på chefsnivå (intervju 7) 

och mellan tjänstepersoner kopplat till vissa projekt (arbete med regionala 

stadskärnor omnämns; intervju 9). De intervjupersoner som har deltagit från 
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Trafikverkets sida verkar dock inte ha någon närmare dialog med TRF i den 

löpande planeringen för konkreta projekt (intervju 13, 14, 15 och 16). Det 

omnämns vidare att Trafikverket enbart deltog genom remissyttrande under 

framtagandet av RUFS 2010, detta eftersom myndigheten inte har någon politisk 

styrning på regional nivå (intervju 15). 

6.2.2 Relationer för sammanhållen planering av olika skeden 

Här återges hur olika intervjupersonerna beskriver att de relationer som finns 

inom respektive organisation påverkar möjligheten att bibehålla ambitioner om ett 

mer hållbart resande genom olika planeringsskeden – här benämnda som 

planering, genomförande och drift.  

De kommuner som har de deltagit i studien uppvisar två något olika sätt att 

organisera sin verksamhet för att stärka kopplingen mellan planering och 

genomförande. I Täby kommun har de avdelningar som tidigare hade ansvar för 

planering respektive genomförande av infrastruktur och exploatering nyligen (vid 

intervjutillfället) slagits samman. Detta för att underlätta kopplingen mellan 

planering och genomförande (intervju 1). I Nacka kommun beskrivs den process-

inriktade organisationen (se citat längst upp på förgående sida) som en anpassning 

för att undvika just ett glapp mellan olika skeden i planeringen (intervju 18). För 

stadsbyggnadsprojekten innebär det att det finns en utpekad projektledare från 

exploaterings- eller planenheten som följer arbetet hela vägen från uppstart till 

genomförande (intervju 17 och 19). En annan anpassning som har gjorts för att 

åstadkomma ett sammanhållet arbete för olika skeden är att varje enhet i 

kommunen (såsom trafikenheten och planeringsenheten) har ansvar för planering, 

genomförande, drift och underhåll (intervju 17 och 18). Detta gör enligt en 

intervjuperson att det strategiska arbetet blir väl förankrat i de faktiska utmaningar 

som finns i kommunen (intervju 17).  

När det kommer till de regionala aktörerna är trafikförvaltningens och 

Trafikverkets organisationer uppbyggda av avdelningar eller verksamhetsområden 

som representerar olika planeringsskeden; planering, genomförande, förvaltning 

och drift (intervju 12 och 15). Dessa verksamhetsområden och avdelningar är 

uppdelade i sektioner som i sin tur representerar olika sakområden såsom affär, 

fastighet och infrastruktur på trafikförvaltningen (intervju 7), olika tidsperspektiv 

såsom långsiktig planering och samhällsplanering på Trafikverket (intervju 15) 

eller olika ansvar för dialog med andra planeringsaktörer såsom kommuner 

(intervju 7, 12 och 13).  
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I intervjuer med företrädare för Trafikverket, trafikförvaltningen och andra 

organisationer sägs det att både trafikförvaltningen och Trafikverket ibland 

upplevs som splittrade i fråga om vilket eller vilka perspektiv de företräder 

(intervju 1, 4, 5, 12, 13, 15, 18 och 19). Vid två intervjuer på Trafikverket sägs det 

att olika avdelningars skilda perspektiv och kulturer gör det svårt att överlämna 

projekt från planering och genomförande (intervju 13 och 14). En liknande bild 

återges av en intervjuperson på trafikförvaltningen, som framhåller att deras 

strategiska inriktning inte är så väl förankrad i de delar av organisationen som 

arbetar med genomförande och förvaltning (intervju 12). Vidare uttrycker 

företrädare för båda planeringsaktörerna att de tror att andra aktörer ibland kan 

uppleva det som att de har kontakt med olika organisationer, även om det i 

realiteten handlar om olika avdelningar inom en och samma organisation (intervju 

12 och 15). Det kan ta sig uttryck genom att externa parter ibland ges skilda 

besked i olika planeringsskeden eller att det kommer in nya personer som 

uppvisar andra förhållningssätt till såväl mål som medel – exempelvis mer fokus 

på tid och kostnad än på övergripande mål vid genomförande (ibid.) Det senare 

bekräftas av kommunala intervjupersoner i både Täby och Nacka kommuner. De 

säger att den interna samordningen på i första hand trafikförvaltningen, men även 

på Trafikverket, vissa gånger inte fungerar så bra (intervju 1 och 17). Följande 

uttalande från en tjänsteperson på Trafikverket ger en indikation om hur 

strategiska mål hanteras i genomförandeprojekt: 

När Investering får en beställning från Samhälle uttrycks det där vilka 

effektmål som Samhälle vill att investeringen ska uppnå. De målen är ofta 

förankrade i strategiska dokument. Investering utformar en lösning som 

tar hand om effektmålen, men gör en avvägning så att det kanske inte blir 

100 procent för allt. Det gäller att hitta en balans som gör det bäst för det 

mesta. […] Investering måste även väga in tid, kostnad och innehåll. Det 

som är svårt är de fall då målen som ställs är motstridiga, och när det 

inte framgår vad som är viktigast (intervju 16, Trafikverket).  

Följande uttalande indikerar att det finns en liknande utmaning på 

trafikförvaltningen och att det påverkar möjligheten till en enhetlig dialog med 

regionens kommuner: 

Att kommunerna ibland tycker att trafikförvaltningen är en besvärlig 

samtalspartner kan bero på att det är en stor organisation och där olika 

delar av organisationen kan ha olika uppfattning. Det kan också bero på 

att trafikförvaltningen ibland har sagt olika saker i olika 
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planeringsskeden. Att trafikförvaltningen säger något på strategisk nivå 

och att det sedan blir något annat i genomförandet är ett internt problem; 

det är svårt att få de långsiktiga målen att stämma överens med utfallet 

(intervju 12, trafikförvaltningen). 

TRF har ingen genomförandeorganisation på samma sätt som övriga planerings-

aktörer, vilket har gjort att denna fråga inte har behandlats särskilt ingående under 

intervjuerna där. Det som dock kan konstateras är att det är samma avdelning 

inom organisationen som är ansvarig för att ta fram RUFS, som senare ansvarar 

för att föra dialog med externa parter om planen. Detta kan ha betydelse för 

möjligheten att koppla samman planering och genomförande, eftersom det är den 

dialogen som informanterna på TRF menar är deras verktyg för att åstadkomma 

en utveckling i enlighet med planen (intervju 8 och 9). 

6.2.3 Relationer för sammanhållen planering över olika 
geografiska nivåer 

En stor del av intervjuerna har handlat om hur intervjupersonerna ser på den 

relation som finns mellan aktörer på kommunal och regional nivå. I denna av-

handling betraktas dessa som särskilt betydelsefulla. Detta eftersom de formar 

förutsättningarna att samordna planeringen av de frågor som hanteras av 

kommuner såsom bebyggelsens lokalisering och lokal infrastruktur, med det som 

planeras av regionala aktörer såsom regional utveckling, kollektivtrafik och 

regional cykel- och biltrafik. Här redogörs för ett antal sammanhang där intervju-

personerna anger att planeringsaktörer med ansvar för lokal respektive regional 

planering möts, samt den uppfattning som intervjupersonerna har om hur 

relationen ser ut.  

Vid intervjuerna har det framkommit att det sker olika former av kontakt mellan 

de offentliga planeringsaktörerna på lokal och regional nivå. Dels sker kontakt 

mellan aktörer i den strategiska planeringen – exempelvis i samband med fram-

tagning av RUFS, ett trafikförsörjningsprogram eller en kommunal översiktsplan, 

och dels sker kontakt i den löpande planeringen – exempelvis i samband med att 

olika investeringar eller åtgärder utreds eller genomförs (benämns här som 

situationsberoende kontakt). Vid sidan av den sistnämnda formen av löpande 

kontakt lyfter intervjupersonerna även fram andra kontaktytor i den löpande 

planeringen, som varken är kopplade till den strategiska planeringen eller till 

enskilda projekt (benämns här som situationsoberoende kontakt). Huvuddelen av 

den kontakt som intervjupersonerna hänvisar till mellan olika planeringsaktörer 

förefaller dock ske i anslutning till olika projekt (intervju 1, 2, 4, 17, 18 och 19).  
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När de strategiska planeringssammanhangen (se vidare avsnitt 6.3.1) diskuteras 

under intervjuerna omnämns processer med både mycket och lite inblandning av 

aktörer med planeringsansvar för en annan geografisk nivå. Under framtagandet 

av kommunernas senaste översiktsplaner framkommer det i både Nacka och Täby 

att intervjupersonerna inte känner till eller har hört talas om ifall det skedde någon 

dialog med regionala aktörer (intervju 1, 2, 4, 17 och 18). I Täby framkommer det 

att dialogprocessen generellt var rätt så begränsad även inom kommunen, vilket 

kan förklara varför även dialogen med externa parter inte var så omfattande 

(intervju 1 och 2). I Nacka kommun säger intervjupersonerna att den interna 

koordinationen var så pass omfattande att de inte hade möjlighet att ha samma 

dialog med externa parter. Det gjorde att de regionala aktörerna fick ta del av en i 

princip färdig plan i remisskedet (intervju 17 och 18); en intervjuperson beskriver 

det så här:  

Man har ju pratat i många år om att vi borde komma ifrån det (kontakt 

enbart i remisskedet, reds. anm.), men ofta är det nog så att externa 

aktörer får ta ställning till en mer eller mindre färdig produkt. Det är lätt 

att glömma hur mycket koordinering som ska ske i kommunen för att 

komma så pass långt; kommunen är inte en aktör utan flera olika intres-

sen som ska komma samman, så när man väl lyckats få ihop det skickar 

man det på remiss till externa aktörer (intervju 17, Nacka kommun). 

När det kommer till de regionala aktörernas strategiska planering är det arbetet 

med RUFS 2010 och det regionala trafikförsörjningsprogrammet som nämns vid 

intervjuerna. Här nämner informanter på både trafikförvaltningen (intervju 7) och 

på TRF (intervju 9) att de genomförde omfattande dialogprocesser med 

kommunerna när planerna togs fram, både i form av löpande dialog och work-

shoppar (intervju 7 och 12). Det faktum att representanter från båda kommunerna 

säger att de inte har någon nära relation med TRF i den löpande planeringen 

(intervju 1, 4 och 19), och att de inte riktigt vet vem på trafikförvaltningen som de 

ska kontakta i olika ärenden (intervju 1, 4, 5, 17 och 18, se närmare beskrivning 

nedan), indikerar dock att de relationer som uppstod i de strategiska planerings-

processerna idag har en begränsad betydelse i den löpande planeringen.  

Kontakt mellan planeringsaktörer på olika geografiska nivåer sker även i den 

löpande planeringen, vilket här avser det skede när strategiska inriktningar om 

hållbart resande potentiellt kan omsättas i konkreta åtgärder eller mer ingående 

planer som exempelvis detaljplan. Under intervjuerna omnämns några 

sammanhang där olika planeringsaktörer har kontakt och där relationer etableras.  



80 

Dessa är:  

- Åtgärdsvalsstudier framhålls under intervjuerna som sammanhang som 

skapar möjlighet att bygga relationer för att på ett aktörsgemensamt sätt 

hantera såväl transportrelaterade problem som lösningar (intervju 12, 13, 14, 

15 och 17; se även avsnitt 5.2.1 och 6.3.2).  

- Projekt som innebär med- eller samfinansiering av det som planeringen 

avser, omnämns som sammanhang där det etableras relationer mellan olika 

planeringsaktörer (intervju 1, 5, 10, 11 och 13).  

En intervjuperson beskriver det på följande sätt: 

Till skillnad från tidigare arbetssätt vill trafikförvaltningen nu ha 

kommunal medfinansieringen i många projekt och genom det skapas en 

bättre arena för dialog. Då finns det inte längre en partner som bara är 

kravställare. Genom att man är överens blir arbetet mycket lättare och 

alla arbetar tillsammans för att nå målet (intervju 11, 

trafikförvaltningen). 

- Kontakt i samband med att olika planeringsaktörer ska ge remissynpunkter – 

omnämns främst som ett otillräckligt sätt för att bygga relationer mellan 

aktörer och för att kunna påverka varandras planering i endera riktningen 

(intervju 2, 9, 12 och 13).  

Något som framkommer, kopplat till dessa planeringsprocesser och relationen 

mellan olika planeringsaktörer, är att de kommunala intervjupersonerna tycker att 

det är svårt att veta vilken person eller del av organisationen på Trafikverket eller 

trafikförvaltningen som de ska kontakta i olika ärenden (intervju 1, 4, 5, 17 och 

18). En intervjuperson på trafikförvaltningen säger också att det ibland är svårt att 

veta vem i kommunorganisationen som de ska ha kontakt med, eller att de saknar 

en mötande organisation i gemensamma projekt (intervju 12).  

Intervjupersonerna framhåller också att bristen på mandat och befogenheter hos 

de personer som företräder regionala aktörer, i huvudsak trafikförvaltningen, 

försvårar relationerna mellan regionala och kommunala aktörer i den löpande 

planeringen. Kommunala intervjupersoner ger uttryck för att representanter från 

de regionala aktörerna ofta saknar både mandat för att fatta nödvändiga beslut i 

planeringen (intervju 1, 2 och 19) och ekonomiska medel för att genomföra det 

som planeringen avser (intervju 1, 5, 6 och 19). Detta menar de kommunala 

informanterna försvårar för att skapa goda relationer med de regionala 

planeringsaktörerna. En intervjuperson beskriver utmaningen på följande sätt: 
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Kontakten med trafikförvaltningen är inte så enkel. Vi har en dialog, men 

tjänstemännen är så långt ifrån sina politiker och de har sällan mandat 

eller besked att komma med. Deras process tar lite för lång tid och de har 

sällan pengar för att göra det som rimligen är landstingets uppgift. 

Kommunerna är närmare sina politiker och därmed lite mer rörliga. 

Trafikförvaltningen är underdimensionerad när det gäller kommundialog 

och fastighetsfrågor (intervju 19, Nacka kommun). 

Intervjupersoner på Trafikverket säger att de lyfter ärenden till chefsnivå när de 

inte själva kan fatta beslut (intervju 13), vilket kan förklara varför de kommunala 

informanterna upplever problemet som mindre där. 

Utöver de relationer som omnämns kopplat till olika projekt och utredningar lyfter 

informanterna även fram att det sker en mer kontinuerlig och situationsoberoende 

kontakt mellan kommunala och regionala aktörer. Den situationsoberoende 

kontakt som nämns av flera intervjupersoner är de stående möten för informa-

tionsutbyte som sker mellan representanter på kommuner och samhällsplanerare 

med kommunansvar hos de regionala aktörerna, så kallade kommunkontakter 

(intervju 9, 11, 13 och 19). Kommunkontakterna är tjänstepersoner hos de 

regionala aktörerna, och det är en roll som har skapats just för att ge kommunerna 

en tydligare kontakt hos den regionala aktören och även för att åstadkomma en 

bättre kontinuitet i relationen (intervju 7, 9, 12, 13 och 15). En informant som är 

kommunkontakt på trafikförvaltningen beskriver rollen så här:  

Som kommunkontakt sitter man med i olika kommunala projekt 

(exempelvis tidigare skeden av planprogram) och åtgärdsvalsstudier som 

drivs av Trafikverket, och man har löpande kontakter för att lyfta 

strategiska frågor som inte är projektspecifika. För det träffar man 

kommunerna minst två gånger per år, men det kan variera beroende på 

kommunens storlek (intervju 12, trafikförvaltningen).  

Företrädare för regionala aktörer som deltar på dessa stående mötena mellan 

regionala och kommunala aktörer ger uttryck för att mötena är ett bra sätt att få 

insyn i varandras verksamhet och att de ger möjlighet att dela aktuell information 

(intervju 9, 11 och 13). Samtidigt framhåller de att rollen är något otydlig och att 

det idag är svårt att få insyn i alla dialoger som sker mellan kommuner och 

regionala aktörer, eftersom det är så många parallella projekt som pågår och att 

dessa berör både olika sakfrågor och olika planeringsskeden (intervju 9, 11, 12 

och 13). De kommunala intervjupersonerna uppvisar också en något oenig 
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uppfattning av betydelsen av den form av situationsoberoende kontakt som förs 

mellan kommuner och regionala aktörer. Vissa framhåller den projektoberoende 

kontakten som viktig och som något som de borde ha mer av (intervju 1, 2 och 4). 

Andra informanter säger att de möten som inte är direkt kopplade till projekt inte 

är betydelsefulla nog för att prioriteras – de anser nämligen att mötena känne-

tecknas av oklara mandat hos dem som deltar och en begränsad förmåga att fatta 

beslut (intervju 5 och 19). Det finns också intervjupersoner som är mer neutrala 

till den relationen och säger att det är bra att den finns, men att den kontakt som 

sker i anslutning till projekt är av större betydelse (intervju 17 och 18).  

Under intervjuerna omnämns ytterligare två former av situationsoberoende 

kontakt mellan planeringsaktörer på regional och kommunal nivå. Den ena är de 

stående möten på chefsnivå som sker mellan de regionala planeringsaktörerna 

som deltagit i denna studie samt med Länsstyrelsen i Stockholm och Stockholms 

stad (intervju 7 och 9). Där diskuteras aktörsövergripande frågor samtidigt som en 

viss koordinering av projekt som befinner sig på både planerings- och 

genomförandestadiet sker (intervju 7). Den andra formen av situationsoberoende 

kontakt som nämns är de projektoberoende mötespunkter som TRF tidigare 

ordnade (intervju 9). Där fick planeringsaktörer på kommunal och regional nivå 

mötas, föra dialog och lägga grund för relationer vid sidan om faktiska projekt. De 

mötena sker dock inte längre till följd av resursbrist (ibid.).  

6.2.4 Relationer mellan tjänstepersoner och politiker 

Även relationerna mellan politiker och tjänstepersoner framstår som betydelse-

fulla i detta sammanhang, eftersom de kan påverka möjligheterna för att de beslut 

som fattas går i linje med övergripande målsättningar om hållbart resande. I detta 

avsnitt återges hur de olika intervjupersonerna i kommunerna och hos 

trafikförvaltningen beskriver att relationen mellan tjänstepersoner och politiker ser 

ut, både i termer av faktiska mötespunkter och hur relationen upplevs.  

Tjänstepersoner och politiker i Täby kommun träffas, enligt en av studiens 

intervjupersoner, i samband med regelbundna avstämningar kopplat till pågående 

större planeringsprojekt (intervju 4). Två intervjupersoner framhåller också att de 

arbetade tillsammans under framtagningen av kommunens parkeringsstrategi 

(intervju 1 och 3), ett tillvägagångssätt som omnämns i positiva ordalag av både 

politiker och tjänstepersoner eftersom det innebar en närmare dialog än vanligt. 

Motsvarande nära samarbete föregick dock inte kommunens senaste översiktsplan 

– där tog politikerna i huvudsak ställning till olika förslag från tjänstepersoner 

(intervju 2 och 3). I Täby ger flera intervjupersoner uttryck för att de skulle vilja 
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att det fanns ett närmare samarbete mellan politiker och tjänstepersoner (intervju 

1, 2, 3 och 4) och en mer tillitsfull relation (intervju 4). Detta motiveras av att 

nuvarande relation gör att kommunen inte alltid kan representera en enhet i 

dialogen med externa parter, vilket även uppges försvåra de relationerna (intervju 

4), eller att tjänstepersonerna bedriver planering som inte är politiskt förankrad 

(intervju 2).  

I Nacka kommun har stående veckovisa möten mellan tjänstepersoner och 

politiker införts sedan avtalet om utbyggd tunnelbana till Nacka skrevs under. 

Detta eftersom tidsstyrning kom att bli allt viktigare när många bostäder ska 

byggas under kort tid (intervju 19). Dessa möten uppges av en informant bidra till 

en kontinuerlig dialog mellan parterna, såväl i den strategiska som i den löpande 

planeringen. Detta gör att tjänstepersonerna får bättre kännedom om vad 

politikerna anser i olika frågor (intervju 19). I arbetet med den senaste översikts-

planen ordnades även gemensamma möten under arbetets gång, där både 

tjänstepersoner och politiker deltog och bedrev ett gemensamt visionsarbete 

(intervju 18). Det, i kombination med en förhållandevis stark enighet om 

kommunens önskade utveckling samt regelbundna avstämningar mellan 

tjänstepersoner och politiker, är något som samtliga intervjupersoner i Nacka 

kommun framhåller ger ett stöd för kommunens arbete för ökad täthet och mer 

hållbart resande (intervju 17, 18 och 19).  

När det kommer till trafikförvaltningen, och relationen mellan tjänstepersoner och 

politiker där, kommer samtliga intervjupersoner in på att det finns vissa svårig-

heter förenade med de kontakterna, eller snarare bristen på kontakt (intervju 7, 10, 

11 och 12). Till följd av att relationen mellan tjänstepersoner och politiker tidigare 

har ansetts innebära för mycket personlig kontakt (intervju 11) är det idag enbart 

avdelningscheferna som träffar politikerna (intervju 10 och 11). Det bidrar enligt 

två intervjupersoner till att varken tjänstepersoner eller politiker kan ställa frågor 

om exempelvis avvägningar i beslutsunderlag eller grund för tagna beslut, till de 

personer som har mest kännedom i ärendena (ibid.). Tjänstepersonerna som 

deltagit i intervjuer efterfrågar därför fler sammanhang och forum där det är 

möjligt att föra dialog med politiker om såväl beslutsunderlag som fattade beslut 

(intervju 10, 11 och 12). Att en sådan inte finns idag menar informanterna kan 

bidra till att tjänstepersoner och politiker ger olika besked till externa aktörer eller 

att tjänstepersoner arbetar för länge med utredningar som avser inriktningar eller 

förslag som inte är förenliga med politikernas vilja (ibid.). Det kan också göra att 

de politiska besluten inte går i linje med den antagna inriktningen för 

kollektivtrafikens utveckling. En intervjuperson säger följande:  
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Jag tror att det är ett stort problem att tjänstemännen på trafik-

förvaltningen inte har någon direktkontakt med politikerna. De tidigare 

problemen med en för nära kontakt mellan tjänstemän och politiker 

gjorde att man nu har strukturerat upp relationerna – så nu är det bara 

de högsta cheferna som träffar politiker. […] Det faktum att det inte finns 

en enklare väg att få kontakt med politiker komplicerar relationen med 

kommunerna eftersom det händer att kommunerna ofta pratar med både 

tjänstemän och politiker och då får två olika svar (intervju 12, 

trafikförvaltningen).  

6.3 Förmåga att mobilisera 

Förmågan att använda den kunskap och de relationer som finns för faktisk 

handling är en central beståndsdel för den institutionella kapaciteten. I detta 

avsnitt redogörs för vilka förutsättningar olika planeringsaktörer har för att agera i 

linje med antagna målsättningar, att bedriva planering tillsammans med andra 

aktörer och att påverka andra aktörers planering så att de slutgiltiga resultaten kan 

förbättra möjligheterna till hållbart resande. Trots att fokus i denna avhandling 

ligger på den löpande planeringen inleds detta avsnitt med en beskrivning av den 

strategiska planering som har genomförts hos de planeringsaktörer som har 

deltagit i studien. Anledningen till det är att de strategiska planeringsprocesserna i 

denna studie antas utgöra sammanhang där det är möjligt att utveckla kunskap och 

relationer som kan ligga till grund för en mer sammanhållen löpande planering. 

Ytterligare något som gör de strategiska processerna intressanta i detta samman-

hang är att de alla har resulterat i politiskt antagna inriktningar som framhåller att 

en större andel hållbart resande ska eftersträvas i planeringen. Fokus i detta avsnitt 

ligger därför på hur processerna såg ut och i vilken utsträckning de beskrivs som 

processer som har underlättat för en aktörsgemensam och sammanhållen löpande 

planering för hållbart resande. Därefter beskrivs ett antal andra situationer, 

sammanhang och företeelser i den löpande planeringen som indikerar vilka 

möjligheter som de olika aktörerna upplever sig ha för att bedriva en löpande 

aktörsgemensam planering för hållbart resande.  

Eftersom intervjuerna inte har behandlat specifika fall i planeringen denna 

sammanställning sådant som informanterna har upplevt i en rad olika planerings-

situationer. Det gör att det som beskrivs sannolikt inte är representativt för all den 

planering som sker mellan de aktörer som har deltagit i studien. Avsnittet ger 

därför en sammantagen bild av de möjligheter och begränsningar som 

informanterna upplever att planeringen omges av.  
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6.3.1 Strategiska planeringsprocesser och deras resultat  

För att fånga i vilken utsträckning de strategiska planeringssammanhangen i 

Stockholmsregionen innebär en mobilisering av kunskap och aktörer fick 

intervjupersonerna beskriva hur de processerna ser ut, och hur de i den löpande 

planeringen arbetar för att realisera den inriktning som processen resulterade i. 

Här redogörs först för hur informanterna beskrev sin strategiska planeringsprocess 

och resultatet av den, och sedan för de faktorer som intervjupersonerna uppger 

kan hindra dem från att bedriva en löpande planering i linje med den politiskt 

antagna inriktningen.  

Strategiska planeringsprocesser och förhållningssätt till deras resultat  

Intervjuerna omfattade frågor om aktörernas strategiska planeringsprocesser, 

bland annat vad som gav upphov till att processerna initierades, vilka interna och 

externa parter som involverades i processerna samt hur arbetet bedrevs. Därtill 

ställdes det frågor om ifall det strategiska inriktningsdokument som processen 

resulterade i används eller fungerar som ett stöd i den löpande planeringen hos 

respektive aktör samt hos andra planeringsaktörer, exempelvis i vilken 

utsträckning kommunernas planering utgår från den regionala utvecklingsplanen 

RUFS 2010. Här återges intervjupersonerna ställde sig till dessa frågor.  

Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010, kan ha 

relevans för möjligheterna att planera för mer hållbart resande eftersom det är ett 

inriktningsdokument som omfattar hela Stockholmsregionen och många av de 

sakfrågor som är betydelsefulla i detta sammanhang – såsom lokalisering av 

bebyggelse och utveckling av transportsystem. Enligt RUFS 2010 (SLL, 2010) 

och intervjupersoner på TRF (intervju 8 och 9) ska även RUFS utgöra underlag 

för både kommunala översiktsplaner och andra regionala planer för infrastruktur, 

vilket också talar för att den kan utgöra en viktig grund för hållbart resande. 

Utifrån intervjuerna framstår det dock som att planen har en begränsad betydelse i 

den löpande planeringen av trafik och bebyggelse (intervju 5, 8, 9, 13 och 19), 

även om några informanter säger att den planering som de bedriver i stora drag 

går i linje med RUFS 2010. I Täby kan det sistnämnda exempelvis handla om att 

de säger sig bedriva planering för en mer stadsmässig utveckling i de delar av 

kommunen som utpekas som regional kärna i RUFS 2010 (intervju 1, 4 och 5). 

Intervjupersoner i Nacka säger också att den inriktning om ökad täthet och 

hållbart resande som beskrivs i RUFS 2010 är något som återfinns hos de flesta 

aktörer idag, och att det därför hade varit konstigare om de i Nacka inte arbetade 

för en sådan utveckling (intervju 17 och 18).  
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Ett annat regionalt inriktningsdokument som kan ha betydelse för hållbart resande 

är det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län, som beskriver 

inriktningen för kollektivtrafikens utveckling i Stockholmsregionen. Alla 

intervjupersoner på trafikförvaltningen omnämner det som ett viktigt 

inriktningsdokument, men de säger också att det inte är så väl förankrat utanför 

den strategiska avdelningen på trafikförvaltningen (intervju 11 och 12). Ingen 

intervjuperson i de andra organisationerna omnämner programmet explicit. En 

informant på trafikförvaltningen säger dock att den strategiska planerings-

processen för programmet utgjordes av en omfattande samrådsprocess med både 

kommunala och regionala aktörer (intervju 7). Något som utmärkte processen var 

att den utgjordes av separata möten med politiker och tjänstepersoner, vilket inte 

var den initiala planen men som ändrades till följd av önskemål från politiker 

(ibid.). Resultatet av uppdelningen blev att processen omfattade ett mer 

ideologiskt forum – politikernas, och ett forum som rörde mer praktiska frågor 

kopplade till programmets innehåll – tjänstepersonernas (intervjuperson 12). När 

en intervjuperson på trafikförvaltningen ombeds beskriva i vilken utsträckning 

trafikförsörjningsprogrammet inverkar på den löpande planering och de politiska 

beslut som fattas säger hen följande:  

Trafikförsörjningsprogrammet är lite för luddigt för att det ska vara 

möjligt att svara på om politikernas beslut går i linje med det eller inte. 

Jag tror att politikerna förstår vad de har fattat för beslut i och med 

trafikförsörjningsprogrammet, fast det betyder inte att de alltid tar beslut 

som är kopplade till programmet. Därför försöker vi vara tydliga genom 

att koppla projekt till målen i trafikförsörjningsprogrammet (intervju 12, 

trafikförvaltningen). 

Trafikverket hade vid intervjuernas genomförande inte något strategiskt 

inriktningsdokument som är specifikt för Stockholmsregionen som anger att 

hållbart resande ska eftersträvas (år 2015 presenterades ett framkomlighets-

program för Stockholmsregionen). De riktlinjer som finns för den nationella 

planeringen är dock något som även ska gälla i Stockholmsregionen. De 

nationella riktlinjerna omfattar bland annat transportpolitiska mål, fyrstegs-

principen, Länsplan för transportinfrastruktur som Länsstyrelsen i Stockholm har 

tagit fram samt lagstiftning för byggande av väg och järnväg som bland annat 

anger att åtgärdsvalsstudier ska ligga till grund för utveckling infrastruktur som 

finansieras med statliga medel (intervju 13 och 15, se även avsnitt 5.2.1). När en 

intervjuperson beskriver hur Trafikverket arbetar med de transportpolitiska målen 

i konkreta projekt uttrycker hen följande: 
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De transportpolitiska målsättningarna sitter snarare i ryggmärgen än 

hanteras i varje projekt. Samhällsplanerare på Trafikverket vet vad som 

gäller och är överens om den inriktning som man ska arbeta för. Det kan 

dock finnas projekt som startat för länge sedan där man kan undra varför 

vissa beslut fattades (intervju 13, Trafikverket).  

För kommunerna är det deras senaste översiktsplan som har stått i fokus vid 

intervjuerna när strategisk planering och inriktningsdokument har diskuterats. 

Detta eftersom den planen, åtminstone för de kommuner som har studerats, 

utrycker både kommunens långsiktiga vision och inriktningen inom ett antal 

områden som kan påverka förutsättningarna för hållbart resande – såsom 

stadsmiljö, bebyggelse och trafiksystem. Intervjupersoner i båda kommunerna 

framhåller att deras senaste översiktsplan togs fram till följd av en tydlig 

inriktningsförändring i kommunen som innebar en tydligare strävan efter en mer 

stadsmässig utveckling. I Täby består den förändringen i en uttalad avsikt att 

bygga många bostäder vilket avviker från inriktningen på 90-talet när kommunen 

ansågs vara färdigutvecklad (intervju 2, 4 och 5). I Nackas fall sägs det att 

kommunen numera vill driva på utvecklingen, snarare än att som tidigare invänta 

initiativ från privata aktörer (intervju 18 och 19). I vilken utsträckning de 

strategiska planeringsprocesserna har skapat förutsättningar för en löpande 

planering för hållbart resande skiljer sig dock något mellan de två kommunerna. I 

Nacka omnämns att både tjänstepersoner inom olika sakområden och kommunens 

politiker var mycket involverade när planen togs fram (intervju 17), vilket har 

bidragit till att inriktningen är väl förankrad och genomsyrar den löpande 

planeringen (intervju 17, 18 och 19). Samtidigt sägs det att det finns ett brett 

politiskt stöd för Östlig förbindelse, trots att det – åtminstone bland kommunens 

tjänstepersoner – finns en insikt om att en sådan utbyggnad kan leda till mer 

biltrafik på sikt (intervju 18).  

I Täby kommun beskriver intervjupersonerna att det i huvudsak var en 

tjänsteperson som var verksam under framtagandet av kommunens översiktsplan. 

Det nämns även att arbetet med planen inte föregicks av någon grundlig analys 

eller dialog, varken internt, externt eller med politiker (intervju 1, 2 och 4). När 

tjänstepersonerna får frågan om vilket stöd de har av kommunens översiktsplan i 

den löpande planeringen säger de att den ofta upplevs som för vag och splittrad 

för att den ska kunna ge tillräcklig vägledning i de frågor som rör trafiksystemets 

utveckling (ibid.). Samtidigt säger två intervjupersoner att översiktsplanens 

inriktning mot att ny exploatering i huvudsak ska ske i anslutning till befintlig 

kollektivtrafik följs i den löpande planeringen (intervju 1 och 4). Informanter 
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nämner att behovet av en tydligare strategisk inriktning har blivit särskilt tydligt 

under arbetet med utbyggnadsområden där det finns en ambition att bygga tätt och 

funktionsblandat, och där fokus ska ligga på att underlätta för gång, cykel och 

kollektivtrafik (intervju 1, 2 och 4). Det faktum att den nuvarande översiktsplanen 

i sådana frågor är så översiktlig gör att kommunen i den löpande planeringen 

behöver fatta många strategiska beslut från fall till fall snarare än i enlighet med 

en politiskt antagen strategi (ibid.).  

Trots att ett ökat resande med kollektivtrafik och cykel eftersträvas i båda 

kommunernas översiktsplaner (se närmare beskrivning i avsnitt 5.2.5 och 5.2.6), 

framkommer det vid intervjuerna att dialogen med de regionala aktörer som har 

ansvar för planering av exempelvis kollektivtrafik eller regionala cykelstråk har 

varit förhållandevis begränsad när planerna togs fram (intervju 1, 4, 17 och 18, se 

även avsnitt 6.2.3). Två intervjupersoner i Nacka framhåller även att det kan vara 

så att kommuner väljer att inte ta kontakt med regionala aktörer i den strategiska 

planeringen, eftersom aktörerna då både prövar andra aktörer och olika åtgärder 

(intervju 17 och 18). De menar att den begränsade dialogen kan vara ett sätt att 

utmana både idéer och andra planeringsaktörer; exempelvis lyfts en ny 

tunnelbaneförbindelse till Nacka fram som ett infrastrukturobjekt som inte hade 

tillkommit ifall kommunen hade tagit kontakt med regionala aktörer först (ibid.). 

Vad hindrar en löpande planering från att gå i linje med en strategisk 
inriktning?  

När intervjupersonerna skulle beskriva hur de arbetar för att realisera mål och 

inriktning om ett mer hållbart resande i den löpande planeringen framkom en rad 

aspekter som såväl politiker som tjänstepersoner tar hänsyn till, och som kan bidra 

till att aktörernas agerande ibland avviker från deras strategiska ambitioner. I detta 

avsnitt presenteras hur informanterna förhåller sig till strategiska planer och 

inriktningsdokument i allmänhet. Här presenteras också ett antal av de 

anledningar som anges bidra till att agerandet i den löpande planeringen inte kan 

utgå från, eller gå i linje med, aktörernas antagna inriktningar om hållbart resande. 

Den generella bild som återges av intervjupersonerna i denna studie är att 

strategiska inriktningsdokument å ena sidan anses vara viktiga för att ge en aktörs-

gemensam bild av i vilken riktning bebyggelse och trafiksystem ska utvecklas i 

regionen, men å andra sidan ses som något som inte har så stor betydelse för de 

faktiska vägval som görs kopplat till den löpande trafik- och bebyggelse-

planeringen (intervju 1, 4, 5, 9, 14 och 18, 19). Anledningar som anges är att det 

inte finns resurser för att genomföra det som planen (RUFS 2010 i detta fall) 
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omfattar (intervju 5, 8, 9 och 19), att aktörer i faktiska planeringssituationer måste 

ta hänsyn till många andra frågor – såsom faktisk och politisk genomförbarhet 

(intervju 1, 11, 17, 19) – eller att de strategiska planerna är för vaga för att ge stöd 

i konkreta planeringssituationer (intervju 1, 2, 4, 7, 10, 11, 12, 18 och 19). För att 

hantera det sistnämnda nämner flera intervjupersoner att de har tagit fram 

ytterligare strategiska dokument för att förtydliga hur olika sakfrågor ska hanteras 

– såsom kollektivtrafik eller parkering (intervju 1, 3, 4 och 17) – hur utvecklingen 

ska se ut för olika geografiska områden (intervju 18 och 19) eller hur strategiska 

ambitioner ska realiseras (intervju 7, 10, 11 och 12). Dessa förtydliganden anses 

både tydliggöra vad den strategiska inriktningen innebär mer konkret, och 

underlätta dialogen med såväl politiker som externa parter. En tjänsteperson på 

trafikförvaltningen exemplifierar detta med stomnätsstrategin, en strategi som 

beskriver föreslaget nät och utvecklingsprinciper för den prioriterade kollektiv-

trafiken i regionen. Hen konstaterar:  

Trafikförsörjningsprogrammet ligger hela tiden i bakhuvudet när jag 

arbetar med kommunerna, men jag har mer nytta av stomnätsstrategin 

eftersom den är mer konkret. Stomnätsstrategin ger möjlighet för 

kommunerna att förstå trafikförvaltningens plan och prioriteringar, så att 

de kan planera bebyggelsen utifrån det. […] Den kan också vara ett stöd 

för trafikförvaltningen i diskussionen med kommunerna (intervju 11, 

trafikförvaltningen).  

En sak som enligt många intervjupersoner har betydelse för vilka lösningar som 

prioriteras är tjänstepersoners och politikers syn på deras faktiska genomförbarhet 

– i termer av teknisk, politisk eller ekonomisk genomförbarhet – och på möjlig-

heterna att komma till beslut eller till ett genomförande (intervju 5, 6, 11, 13, 14, 

17 och 19). När detta nämns under intervjuerna framstår det ibland som att 

genomförandet i sig betraktas som viktigare än vilka beslut som fattas eller ifall 

åtgärderna leder mot aktörernas antagna mål. Uttalanden som indikerar en sådan 

syn på planeringen är när intervjupersoner säger att planeringen i ett tidigt skede 

måste fokusera på finansieringsfrågor – så att de lägger tid och resurser på att 

utreda och planera för det som kan genomföras (intervju 1, 17 och 19) – eller att 

det utredningsarbete som görs, exempelvis i åtgärdsvalsstudier, bör anpassas till 

de politiska planeringsramar som finns snarare än att vara alltför förutsättnings-

lösa (intervju 13 och 17).  

Genomförbarheten framstår även som mycket betydelsefull när det kommer till 

vilka beslut som tas om var framtida bebyggelse ska lokaliseras. Det framkommer 
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att kommunerna ibland väljer att frångå den angivna inriktningen om att ny 

bebyggelse ska lokaliseras nära kollektivtrafik, för att andra platser framstår som 

lättare att exploatera (intervju 19); en tjänsteperson i Nacka beskriver detta 

fenomen på följande sätt: 

Vi planerar ny bebyggelse i ett område som ligger långt ifrån befintlig 

bebyggelse.[…] Utifrån ett kollektivtrafikperspektiv kanske de bostäderna 

hade varit bättre att lägga i Orminge, och där förtäta områden där det 

finns bebyggelse. Det kan dock leda till opinion mot kommunen för att 

man tar grönytor i anspråk och bygger nära befintliga bostäder. 

Kommunen behöver väga in flera faktorer som har betydelse för om det 

finns en exploateringsmöjlighet – ifall det går att bygga, om det finns 

någon som vill bygga, att det byggs fler lägenheter, att det är mark som 

redan är anspråkstagen och att det finns vattenutsikt (intervju 19, Nacka 

kommun). 

En annan indikation på att genomförbarheten anses vara viktig är att både 

samfinansierings- och förhandlingslösningar omnämns i positiva ordalag just för 

att de kan underlätta processen fram till ett genomförande (intervju 5, 7, 10, 14 

och 19). Samfinansiering och förhandling beskrivs även underlätta för aktörs-

gemensamma planeringsprocesser. Detta eftersom de kan leda till en ansamling av 

både planeringsaktörer och ekonomiska resurser som gör att de blir processer där 

det rör sig framåt och beslut fattas (ibid.). De exempel på samfinansierings-

lösningar som tas upp vid intervjuerna är ny spårbunden kollektivtrafik (tunnel-

bana och spårväg), en ny bussterminal i Nacka, en ny motorvägstunnel (Östlig 

förbindelse) och ett antal trafikplatser för vägtrafik; alla är exempel som indikerar 

att det främst är omfattande infrastrukturutbyggnader som dessa processer avser.  

En annan förklaring som intervjupersoner på trafikförvaltningen och Trafikverket 

framhåller till varför de beslut som fattas inte går i linje med uttryckta ambitioner 

om hållbart resande, är politiska agendor. Dessa agendor gör att det är mycket 

annat än målsättningar om hållbart resande som får betydelse i den löpande 

planeringen (intervju 10, 11, 12, 13 och 14). En intervjuperson på 

trafikförvaltningen uttrycker det på följande sätt: 

Det är mycket politik i kollektivtrafikplaneringen, och just nu vill politiker 

ha fler projekt i den södra delen av Stockholm eftersom det har byggts ut 

så mycket i den norra delen. Trots att tjänstemännen föreslog en BRT-

lösning (Bus Rapid Transit, reds. anm.) eftersom det inte fanns så mycket 
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resenärer, valde politiker att satsa på spårväg istället. Jag tycker att man 

borde satsa mer energi på linjer som är mer trafikerade och att politiker 

borde ha ett bredare perspektiv på de förutsättningar som finns idag, 

särskilt i vad som avgör vad som kan göra kollektivtrafiken konkurrens-

kraftig gentemot bilen. Ibland blir det för mycket av ett politiskt spel 

(intervju 11, trafikförvaltningen).  

Även i Täby och Nacka framkommer det att politikernas agerande i specifika 

projekt inte alltid går i linje med den strategiska inriktning som har antagits. I 

båda kommunerna framhåller intervjupersonerna att politikerna är känsliga för 

vad opinionen eller näringslivsaktörer i kommunen tycker (intervju 3, 4 och 19). I 

Nacka omnämns det även att politikernas intresse och fokus, exempelvis vilka 

alternativ som ska studeras eller vilka konsekvenser som ska belysas, ibland har 

större betydelse för tjänstepersonernas arbete än kommunens antagna 

målsättningar (intervju 17 och 19). Ytterligare en faktor som uppges vara ett 

hinder för att agera i linje med den strategiska planeringsinriktningen är att 

kommunerna har en befintlig struktur och etablerade resvanor som de inte anser 

sig ha möjlighet att bortse från i planeringen (intervju 1, 5 och 17). 

6.3.2 Möjligheter och hinder en för aktörsgemensam löpande 
planering  

Att det finns rätt organisatoriska och regelmässiga förutsättningar för att bedriva 

en sammanhållen och aktörsgemensam planering är betydelsefullt för att 

planeringen ska kunna bidra till ett mer hållbart resande. Här återges hur olika 

informanter ser på de organisatoriska och regelmässiga förutsättningarna för olika 

planeringsaktörer i Stockholmsregionen idag.  

Möjligheter att påverka andra aktörers planering 

Som nämnts tidigare visar denna avhandling betydelsen av att olika sakfrågor, 

såsom bebyggelsestruktur och utformning av trafiksystem, kan behandlas på ett 

sammanhållet sätt och i integrerade processer. I och med att dessa processer 

bedrivs av olika aktörer förefaller det även viktigt att det finns utarbetade rutiner 

för hur sådan samverkan ska ske. I detta avsnitt beskrivs det i vilken mån de olika 

aktörerna menar att de har möjlighet att påverka varandras planering.  

Något som informanterna lyfter fram som viktigt för att åstadkomma bättre 

helhetslösningar för hållbart resande är att olika aktörer involverar varandra tidigt 

i sina respektive planeringsprocesser. Betydelsen av att få möjlighet till inflytande 

i tidiga planeringsskeden betonas starkast hos de regionala aktörerna (intervju 9, 
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12 och 13), men omnämns även vid intervjuer hos kommunerna (intervju 1, 2, 18 

och 19). Utifrån vad som sägs i intervjuerna verkar det inte direkt finnas 

etablerade rutiner och arbetssätt som säkerställer att det blir så (intervju 12 och 

13). En tjänsteperson från trafikförvaltningen uttrycker det på följande sätt: 

När trafikförvaltningen deltar i kommunala processer vill vi vara med 

från de tidiga skedena så att vi kan maximera påverkanseffekten. Vi vill 

gärna komma in så pass tidigt att det finns möjlighet att påverka den 

stora strukturen (exempelvis i programarbetet), för det är svårt att skapa 

goda förutsättningar för kollektivtrafiken om strukturen redan är satt. 

Med vissa kommuner och i vissa fall har det varit komplicerat att få till, 

för kommunerna anser att de måste vara säkra på vad de tycker och vill 

innan de bjuder in trafikförvaltningen (intervju 12, trafikförvaltningen).  

Vidare så omnämner företrädare för de regionala aktörerna att de anser att 

kommunerna i Stockholmsregionen, för att skapa förutsättningar för hållbart 

resande, bör utgå från regionala strategiska planeringsdokument och planer 

(exempelvis RUFS och trafikförvaltningens stomnätsplan) när de tar fram planer 

för kommunens utveckling (intervju 7, 8, 9, 10 och 12). De kommunala intervju-

personerna, å sin sida, framhåller att deras strategiska planer i det mest väsentliga 

går i linje med den inriktning som föreskrivs i de regionala dokumenten (intervju 

4 och 18). I den löpande planeringen kan de dock inte alltid följa den inriktningen 

eftersom det då är mycket annat som har betydelse för de beslut som fattas 

(intervju 1, 5, 6, 17, 18, 19; se även avsnitt 6.3.1). När det sker uppger dock en 

informant på trafikförvaltningen att de har begränsade möjligheter att påverka 

kommunernas agerande; hen säger:  

När ett projekt som föreslås inte går i linje med RUFS eller stomnäts-

planen påpekar trafikförvaltningen det. Samtidigt så måste vi planera 

även för det fall där kommunerna beslutar sig för att fortsätta med 

projektet. Trafikförvaltningen kan inte avfärda en plan eller välja att inte 

trafikförsörja ett område; vi har inte det mandatet och det skulle också gå 

emot vårt mål att minska bilanvändningen (intervju 12, 

trafikförvaltningen). 

Med de kommunala intervjupersonerna fördes det även en diskussion om hur de 

kan agera för att få gehör från regionala aktörer för en utveckling som de anser 

kan skapa bättre förutsättningar för hållbart resande. I de olika intervjuerna 

framkommer det att det finns vissa faktorer som kan underlätta för detta. Vid 
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intervjuerna i Täby kommun målas bildandet av det delregionala samarbetet 

Stockholm Nordost å ena sidan upp som ett resultat av att flera kommuner i 

nordöstra Stockholm upplevt en brist på attraktiv och kapacitetsstark kollektiv-

trafik (intervju 4, 5 och 6), och å andra sidan som ett medel för att få till satsningar 

på den delen av regionen eftersom det ger en möjlighet att uppvisa en enighet 

gentemot regionala aktörer (intervju 4). Enligt några andra intervjupersoner räcker 

dock inte en sådan enighet för att få gehör från regionala aktörer; de menar att det 

också är nödvändigt att kunna påvisa att de trafik- eller bebyggelselösningar som 

de föreslår även måste bidra till nyttor enligt vedertagna verktyg och metoder, 

såsom samhällsekonomi (intervju 6 och 15). Som ett sätt att sätta press på 

regionala aktörer i frågan om bättre kollektivtrafik säger intervjupersoner i Täby 

att de därför nu planerar att börja bygga bostäder i kommunen trots att inget beslut 

om ny kollektivtrafik finns ännu (intervju 5 och 6). 

Tjänstepersoner i Nacka kommun omnämner att de i samband med den strategiska 

planeringen driver frågor och för in nya objekt i planer som en metod för att på-

verka de regionala aktörernas planering (intervju 17 och 18; se även avsnitt 6.3.1). 

Ett annat sätt som omnämns är att förhålla sig till de riktlinjer som regionala 

aktörer har tagit fram. Ett sådant exempel är att Nacka i ett nytt exploaterings-

område har valt att bygga precis det antal bostäder som krävs för att motivera en 

kollektivtrafikförbindelse enligt trafikförvaltningens riktlinjer (intervju 19). 

Formella planerings- och beslutsprocesser 

I många intervjuer kommer det fram att planeringsprojekt som ska bedrivas i 

samverkan mellan olika aktörer försvåras av att aktörerna har olika formella 

planerings- och beslutsprocesser att förhålla sig till; det är något som framstår som 

relevant i denna studie eftersom ett gemensamt agerande av flera planerings-

aktörer ses som en förutsättning för att åstadkomma bättre förutsättningar för 

hållbart resande. Trafikverket ska följa nationell lagstiftning för planering och 

byggande av järnväg och väg, trafikförvaltningen behöver förhålla sig till 

landstingets beslutsprocess för större investeringar och kommunernas planering av 

markanvändning ska utföras enligt plan- och bygglagen (se avsnitt 5.2). Ett 

konkret exempel när detta märks är när ny spårbunden kollektivtrafik ska 

koordineras med utbyggnad av nya bostadsområden; då försvårar aktörernas olika 

planerings- och beslutsprocesser för en aktörsgemensam planering (intervju 6, 10 

och 19). Att få till en bra tidskoordinering, i både planerings- och genomförande-

skedet, framstår som särskilt utmanande eftersom de olika planeringsprocesserna 
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tar olika lång tid och innehåller olika antal utredningssteg (intervju 1, 6, 10, 19). 

En tjänsteperson på trafikförvaltningen beskriver det så här: 

Landstingets beslutprocess är seriell vilket innebär att det kan vara stora 

avbrott mellan de olika faserna i planeringen. Det skiljer sig väldigt 

mycket mot hur Trafikverket arbetar med sina frågor. Trafikverket har 

stor rådighet över processen och den är inte så upphackad som jag 

upplever att trafikförvaltningens process är. Det skiljer sig också från hur 

kommunerna beslutar; kommunerna är mer agila och de kan nog uppleva 

att det går snabbare att arbeta med Trafikverket. Att de har färre beslut 

påverkar samarbetsklimatet. Om de olika politiska besluten inte är riktigt 

harmoniserade genererar det missförstånd mellan aktörerna (intervju 10, 

trafikförvaltningen).  

Det faktum att de olika planeringsaktörernas processer inte är koordinerade tids-, 

innehålls- och beslutsmässigt leder till att beslut tas vid olika tidpunkter, frånskilt 

varandra och av olika politiska församlingar (intervju 11). När en viss lösning 

kräver beslut av politiker på olika geografiska nivåer är det därför svårt att räkna 

med att de lösningar som diskuteras mellan aktörerna i den löpande planeringen, 

och som tillsammans kan bidra till förutsättningar för ett mer hållbart resande, 

verkligen genomförs (intervju 1, 10, 11, 12 och 19).  

Gränsdragningar och ansvar 

Som nämnts i bakgrundssammanställningen (se avsnitt 5.2) har de planerings-

aktörer som deltagit i studien olika men angränsande planeringsansvar, vilket kan 

påverka förutsättningarna för att bedriva aktörsgemensam planering för ett mer 

hållbart resande. Här anges några av de administrativa och ansvarsmässiga 

gränsdragningar som informanterna uppger försvårar för den planering som de 

menar kan resultera i bra helhetslösningar för ett mer hållbart resande.  

Ett exempel på en gränsdragning som en informant uppger har betydelse för 

möjligheten att både agera samlat och ta på sig ansvar kopplat till hållbart resande 

är det sektorsansvar som tidigare fanns hos de myndigheter som Trafikverket 

ersatte (intervju 13). Sektorsansvaret innebar att myndigheterna skulle uttala sig 

om trafikfrågor i alla planer som togs fram av kommuner och regionala aktörer, 

medan tjänstepersoner på Trafikverket idag enbart ska göra yttranden för de 

planer som har en direkt inverkan på den statliga transportinfrastrukturen. 

Informanten menar att det kan hindra dem från att fullt ut delta i stadsutvecklings-

projekt (ibid.); hen beskriver det så här:  
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Tidigare yttrade vi oss i alla planer utifrån vårt sektorsansvar, men idag 

begränsas yttranden till det statliga nätet och riksintressena. Samtidigt 

arbetar vi idag mer långsiktigt med frågor som rör framkomlighet och 

överflyttning till kollektivtrafik och cykel. På så sätt har det regionala 

ansvaret både utvidgats och smalnats av; vi ser huvudsakligen till det 

nationella nätet men gör också mer investeringar för andra trafikslag. 

Det kan finnas anledning att tycka till om fler planer eftersom all utveck-

ling kan ha påverkan på statlig infrastruktur och de transportpolitiska 

målen. Sektorsansvaret hade också kunnat möjliggöra ett större engage-

mang i stadsutvecklingsprojekt. Idag behöver man ha ett sakägarintresse 

för att involvera sig i planeringsprojekt (intervju 13, Trafikverket).  

Utöver att det finns olika ansvar att förhålla sig till framkommer det också att 

aktörerna har olika uppdrag och att det därmed finns administrativa och 

ekonomiska gränsdragningar som inverkar på möjligheterna att gå in i 

gemensamma processer (intervju 1, 12, 13 och 19). En intervjuperson på 

trafikförvaltningen omnämner att de administrativa gränser som finns mellan 

kommunerna som planerar bebyggelse och den regionala aktör som planerar 

kollektivtrafik leder till konflikter och intressemotsättningar som inte synliggörs 

tillräckligt väl i gemensamma planeringsprocesser (intervju 12). Ett konkret 

område där dessa gränser gör det svårt att planera bebyggelse och kollektivtrafik 

integrerat är det sätt som trafikering av kollektivtrafik planeras; trafikeringen av 

kollektivtrafik beslutas enligt en årlig driftsbudget medan bebyggelseplaneringen 

behöver ske långt i förväg. Det gör att trafikförvaltningen i det tidiga planerings-

skedet inte kan ge kommunen klara besked om vilken trafik som ska köras i 

framtiden (intervju 12 och 17); det sägs:  

Det finns alltid ett dilemma för kommunerna när nya områden planeras 

eftersom de inte vet om kollektivtrafik ska komma eller inte. Trafikför-

valtningen har inte möjlighet att skriva avtal som garanterar trafikering 

från ett visst datum, men genom stomnätsplanen får kommunerna 

tydligare information. Trafikeringsbeslut tas utifrån en årvis driftbudget 

så det är svårt att säga den exakta tidpunkten då en busslinje införs; vi 

kan bara säga att vi tycker att det ska gå en buss eftersom den långsiktiga 

inriktningen pekar på det (intervju 12, Trafikförvaltningen).  
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Åtgärdsvalsstudien – ett sammanhang för mobilisering för ett mer 
hållbart resande? 

Ett specifikt sammanhang för aktörsgemensam planering som omnämns av många 

informanter är åtgärdsvalsstudien. Det är den form av studie som sedan år 2012 

ska föregå finansiering och medfinansiering av transportinfrastruktur med statliga 

ekonomiska medel (se beskrivning i avsnitt 5.2.1). Studieformen är intressant i 

detta sammanhang eftersom den eftersträvar ett aktörsgemensamt arbetssätt och 

för att fyrstegsprincipen ska tillämpas i studierna på ett sätt som gör att åtgärder 

som kan bidra till ett mer hållbart resande ska prioriteras före ny- eller ombyggnad 

av infrastruktur. Detta avsnitt redogör för i vilken utsträckning informanterna 

anger att de åtgärdsvalsstudier som de har erfarenhet av har bidragit till lösningar 

som gynnar ett mer hållbart resande.  

I flera intervjuer, både bland kommunala och regionala aktörer, beskrivs åtgärds-

valsstudierna som ett sammanhang där aktörer möts på ett annorlunda sätt och där 

frågor betraktas i ett bredare perspektiv än vad som gjorts tidigare (intervju 12, 13, 

14, 15, 17 och 18). Intervjupersonerna på Trafikverket är särskilt positiva till 

åtgärdsvalsstudierna (intervju 13, 14 och 15), och i en intervju sägs det att arbets-

sättet numera även tillämpas i den löpande dialogen med andra aktörer som inte är 

del av något särskilt projekt (intervju 13).  

Samtidigt lyfter informanterna upp ett antal faktorer som hindrar metoden från att 

fullt ut få avsedd verkan. En sådan faktor som omnämns hos Trafikverket och 

trafikförvaltningen är att studierna tar resurser i anspråk på ett sätt som de inte 

riktigt hade förutsett (intervju 10, 12, 13 och 15). Informanterna uppger att de idag 

behöver prioritera mellan studier, till följd av att det tar mycket tid för dem att 

både delta i, genomföra och att ta hand om resultaten av studier (intervju 12, 13 

och 15). En annan faktor bidrar till att studierna inte riktigt åstadkommer det som 

avsetts lyfts vid en intervju på Trafikverket. Där framkommer det att det är svårt 

att få till en bra process i studierna, vilket gör att många utredningar fortfarande är 

väldigt tekniska och misslyckas med att fånga den dynamik som kännetecknar 

verkligheten (intervju 13). Det framkommer också i intervjuer hos både 

Trafikverket, Nacka och trafikförvaltningen att det saknas etablerade arbetssätt för 

att ta hand om resultatet från studierna (intervju 7, 10, 12 och 17), och då i 

synnerhet de steg 1- och 2-åtgärder som syftar till att bidra till en omställning av 

transportsystemet i en mer hållbar riktning (intervju 13 och 14). Det sistnämnda 

kan enligt informanterna bero på att det finns en mer formaliserad process och 

upparbetade metoder för att hantera åtgärder som handlar om ny infrastruktur 

(ibid.). Ett citat som illustrerar detta är: 
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Åtgärdsvalsstudier är bra för diskussionen mellan aktörer och för att 

arbeta med fyrstegsprincipen, men man arbetar fortfarande för att hitta 

bra former. Det behöver finnas aktörer som kan ta ansvar för de åtgärder 

som processen leder fram till. Studierna leder inte alltid fram till beslut, 

ibland för att politiker tycker att det är olämpligt att ingå överenskom-

melser. Ofta finns det en oklarhet om vem som ska ta på sig påverkans-

åtgärder (för ett mer hållbart resande, reds. anm.) och det slutar ofta med 

att ingen gör det (intervju 13, Trafikverket). 

En anledning till att trafikförvaltningen ibland har svårt att genomföra de åtgärder 

som åtgärdsvalsstudierna resulterar i är att varken studier eller åtgärder är 

tillräckligt konkreta eller specifika (intervju 12). Under studierna är det därför inte 

möjligt att säga om en viss åtgärd är möjlig att genomföra eller inte (ibid.). En 

annan anledning till svårigheten att hantera resultaten är att studierna görs enligt 

den nationella planeringsprocessen, men att de större åtgärder åligger trafik-

förvaltningen att genomföra måste utredas i enlighet med landstingets planerings- 

och beslutsprocess och trafikförvaltningens målsättningar (intervju 7 och 10).  

Det kommunala perspektivet på åtgärdsvalsstudier representeras här av 

intervjupersonerna i Nacka, som säger att de nyligen genomfört en studie 

tillsammans med Trafikverket och trafikförvaltningen. Den resulterade i en 

lösning för ett antal av kommunens trafikplatser som varje planeringsaktör på 

enskilt håll inte hade haft möjlighet att komma fram till (intervju 17 och 18). Ett 

potentiellt problem med studierna enligt informanterna i Nacka är dock en alltför 

öppen ansats, något som de menar förekom i de första studierna som de deltog i. 

De menar att åtgärdsvalsstudierna, för att ha relevans och kunna nå resultat, 

behöver förhålla sig till de faktiska förutsättningar som finns – både sett till 

befintligt trafiksystem (intervju 17) och finansiella medel (intervju 19).  
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7 Institutionell kapacitet att planera för hållbart 
resande? 

Som nämnts inledningsvis i denna avhandling innebär planering för ett mer 

hållbart resande en omställning jämfört med det sätt som planering av trafik och 

infrastruktur traditionellt har bedrivits (se kapitel 1 och avsnitt 2.2.2). Det i sin tur 

medför att både planeringens innehåll och det sätt som planering bedrivs behöver 

utvecklas och anpassas för att dess resultat ska gå i linje med ambitionen om ett 

mer hållbart resande. I detta kapitel lyfts de viktigaste resultaten från den 

empiriska analysen i kapitel 6 fram och analyseras med hjälp av det analytiska 

ramverket för institutionell kapacitet som presenterades i avsnitt 3.2. Detta görs 

genom att belysa var och en av de tre dimensionerna av institutionell kapacitet: 

kunskapsresurser, relationella resurser och förmåga att mobilisera. I nästa kapitel 

görs sedan en sammanfattande analys av det som framkommer i detta kapitel.  

7.1 Kunskapsresurser 

I detta avsnitt analyseras hur den kunskap som de studerade planeringsaktörerna 

uppger att de har tillgång till kan inverka på förutsättningarna att bedriva en 

aktörsgemensam och sammanhållen planering för ett mer hållbart resande, och 

även de perspektiv och referensramar som aktörernas uttalanden ger en indikation 

om. Detta görs för de dimensioner av kunskapsresurser som återfinns i det 

analytiska ramverk som presenteras i avsnitt 3.2.1, nämligen: kunskapsutbud, 

referensramar, integration av kunskap och referensramar samt öppenhet och 

förmåga till lärande.  

7.1.1 Kunskapsutbud 

För att utveckla institutionell kapacitet är det viktigt att de aktörer som ska agera i 

enlighet med en viss inriktning har tillgång till, och kan använda sig av, kunskap 

om vad som ska göras och hur det ska göras (Magalhães et al., 2002). I de 

intervjuer som har genomförts inom ramarna för denna studie ger de flesta 

intervjupersonerna uttryck för att de i den organisation som de företräder har 

tillräcklig kunskap och kompetens för att bedriva planering för ett mer hållbart 

resande. Det finns också en samstämmighet kring att det i huvudsak är genom 

satsningar på kollektivtrafik, cykel och gång som ett mer hållbart resande kan 

uppnås. Det framstår dock inte finnas någon enhetlig bild av vad informanterna 

anser krävs i form av åtgärder eller agerande för att åstadkomma ett mer hållbart 

resande, eller hur pass omfattande förändringar en sådan utveckling kräver. Vissa 
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informanter uttrycker till och med explicit att det saknas en ingående förståelse för 

vad som krävs för att skapa förutsättningar för ett mer hållbart resande (se avsnitt 

6.1.3). Vidare indikerar intervjupersonernas uttalanden att det idag saknas 

tillräcklig kompetens för att leda processer och projekt där många aktörer och sak-

områden är inblandade, och att det saknas nödvändiga färdigheter för att bedriva 

planering över aktörs- eller sakområdesgränser. Det framstår således som att det i 

Stockholmsregionen finns ett genomförandeunderskott kring hållbart resande, på 

samma sätt som Banister (2008) har kunnat konstatera i andra sammanhang där 

ambitioner om hållbart resande ska omsättas i praktik.  

I denna avhandling beskrivs några av de områden som i tidigare forskning 

framhålls som avgörande för att skapa förutsättningar för ett mer hållbart resande, 

nämligen: närhet och tillgänglighet, goda kopplingar mellan kollektivtrafik och 

bebyggelse, attraktivitet och konkurrenskraftighet samt ett sammanhållet system 

för resande och bebyggelse (se även avsnitt 2.2.3). När intervjupersonernas 

uttalanden betraktas i ljuset av de områdena kan det sägas att goda kopplingar 

mellan bebyggelse och kollektivtrafik är något som de flesta omnämner, medan 

betydelsen av att skapa närhet mellan olika målpunkter som ett sätt att underlätta 

för gång och cykel i princip inte omnämns alls. Det framkommer även att de mer 

hållbara färdmedlen behöver bli konkurrenskraftiga gentemot bilen, men det är 

endast en informant som nämner att det är viktigt med åtgärder som gör det 

mindre tilltalande att resa med bil. Människors upplevelse av att resa med olika 

färdmedel berörs i termer av att hållbara färdmedel har svårt att ge den komfort 

eller den restid som bilen möjliggör; dock sägs det inget om hur planeringen har 

anpassats för att hantera detta.  

Sammantaget framstår det som att det kunskapsutbud som intervjupersonerna har 

tillgång till, eller bedömer vara relevant och gångbart i faktiska planerings-

sammanhang, skiljer sig från det som tidigare forskning framhåller som viktigt. 

Exempel på det är att en omställning till ett mer hållbart resande kräver åtgärder 

som gör det mindre attraktivt att resa med bil (Holmberg, 2013; Evanth et al., 

2008), bör utgå från att uppnå restidspålitlighet snarare än restidsminimering och 

lägga större vikt vid människors upplevelse av olika resealternativ (Cresswell, 

2010). Syftet med denna analys har dock inte varit att utvärdera om deltagande 

planeringsaktörer har tillräcklig kunskap om hållbart resande. En sådan analys 

hade antagligen krävt mer ingående frågor under intervjuerna och antagligen 

också ett tydligare fokus på enskilda fall. I ljuset av tidigare forskning är det ändå 

intressant att notera att resultaten från denna studie, som rör kunskap om hållbart 

resande, liknar det som har påvisas i andra städer och regioner. Där har det 
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framkommit att det ofta finns en generell kunskap om vad hållbart resande är, 

men att det många gånger saknas en mer ingående förståelse för vad som krävs för 

att åstadkomma det i praktiken, och tillräcklig kompetens för att bedriva aktörs-

gemensam planering (Hrelja, 2011; Næss et al., 2011; Hull, 2008; Banister, 2008).  

Med tanke på det kunskapsutbud som aktörerna har tillgång till finns det även 

anledning att belysa vilken kunskap de anser har relevans vid planering och beslut 

som inverkar på förutsättningarna för resande, liksom vilka metoder och verktyg 

som de använder för att ta fram underlaget. Under intervjuerna omnämns en rad 

metoder och verktyg som används för att ta fram underlag i planeringen. Intervju-

personerna uttrycker en förhållandevis stor tilltro till metodernas resultat, även om 

de också framhåller att de politiska besluten inte alltid tas baserat på dessa. 

Verktygen uppges även utgöra ett faktamässigt eller ett objektivt underlag att föra 

dialog mellan aktörer utifrån. I det enstaka fall där en intervjuperson från TRF 

ifrågasätter verktygen sägs det att metoderna för närvarande är de bästa som finns 

att tillgå (se avsnitt 6.1.2). Flera av de metoder och verktyg som omnämns utgår 

från en syn på planering som en process där objektiv kunskap om olika alternativ 

tas fram och utgör ett välgrundat underlag för beslut, något som benämns som en 

rationell beslutsprocess av Strömgren (2007). De bygger även ofta på att olika 

alternativ utvärderas och jämförs utifrån vilka restidsförändringar som de ger 

upphov till. Vidare utgår analyserna från historiska data och antaganden om att det 

finns givna samband mellan ekonomisk tillväxt och ökat transportarbete 

(Brundell-Freij, 2008; Hiselius, 2008; se även 2.3.5). När metoder som utgår från 

mer kommunikativa (Strömgren, 2007) eller diskursiva (Isaksson et al., 2009a) 

förhållningssätt nämns, exempelvis åtgärdsvalsstudien, säger vissa informanter att 

den planering som bedrivs, och det underlag som tas fram, behöver förhålla sig till 

en viss realitet och vissa omständigheter. Det senare kan exempelvis handla om 

vad respektive planeringsaktör anser är genomförbart utifrån tekniska, 

ekonomiska och politiska termer, eller vad som betraktas som möjligt utifrån den 

bebyggelsestruktur och de resvanor som de har idag. 

Den tilltro och det förhållningssätt som informanterna uppvisar gentemot de 

kvantitativa metoder och verktyg som används i planeringen kan av flera anled-

ningar, med hänvisning till avsnitt 2.3.5, ha en hämmande effekt på förmågan att 

arbeta för ett mer hållbart resande. En anledning är att dessa metoder och verktyg 

ger intryck av att det finns en objektiv kunskap att utgå från i planeringen. Detta 

trots att tidigare forskning framhåller att en objektiv kunskap aldrig finns, utan 

istället att olika kunskapsanspråk alltid behöver betraktas i ljuset av rådande 

maktstruktur (Rydin, 2007; Healey, 2007a; Flyvbjerg, 2002). I förlängningen kan 
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det synsätt som finns representerat hos aktörer i Stockholmsregionen bidra till att 

det inte förs en ingående dialog om vilken kunskap som ska betraktas som 

relevant i ett visst planeringssammanhang, något som Sandercock (2003) hänvisar 

till som den politiska dimensionen av kunskapsbyggande.  

En annan anledning till att metoderna kan ha en hämmande effekt är att de bygger 

på utgångspunkter och antaganden som inte är helt förenliga med antagna målen 

om ett mer hållbart resande. Detta eftersom modellerna ofta bygger på prognoser 

om framtiden snarare än på antagna målsättningar (Kenworthy, 2006), för att de 

inte fullt ut beaktar sociala och miljömässiga dimensioner av transporter och 

resande (Banister, 2008; Cresswell, 2010) och för att de inte tar hänsyn till betyd-

elsen av närhet (Boverket, 2002; Banister, 2008). Här framhåller Banister (2008) 

betydelsen av att etablerade arbetssätt utvecklas eller byts ut om de inte förmår 

behandla den komplexitet som planering för ett mer hållbart resande innebär. 

Informanternas utsagor om vad planeringen behöver förhålla sig till för att ses 

som realistisk och meningsfull indikerar vidare att det finns ett förhållningssätt 

även till de mer kommunikativt influerade metoderna som riskerar att snarare 

bidra till ett bibehållande av befintlig struktur än till ett mer hållbart resande.  

Sammantaget framstår det som att de metoder och verktyg som används för att ta 

fram beslutsunderlag och kunskap i planeringen endast i begränsad utsträckning 

har anpassats och kan bidra till målen om ett mer hållbart resande. Detta trots att 

tidigare forskning framhåller att en sådan anpassning är viktig (exempelvis 

Banister, 2008; Kenworthy, 2006; Isaksson et al., 2009b; Tennøy, 2011). Hos de 

aktörer som har deltagit i studien verkar det även, i enlighet med Rydin (2007) 

och Sandercock (2003), finnas ett behov av att skapa sammanhang i planeringen 

där olika kunskapsanspråk får utrymme att testas. 

7.1.2 Referensramar 

För att skapa institutionell kapacitet är det viktigt att de referensramar och 

perspektiv som inverkar på planeringen ständigt utvecklas och utvärderas så att de 

går i linje med den utveckling som eftersträvas (Magalhães et al., 2002). I denna 

studie tolkas det som att det är viktigt att det finns en enhetlig uppfattning om vad 

planeringen ska åstadkomma och hur den ska ske. Det är också viktigt att de 

referensramar som finns rörande transporter och resande utvecklas i takt med att 

målsättningarna ändras, så att de kan ge stöd åt den utveckling som eftersträvas.  

I såväl strategiska dokument som vid de intervjuer som har genomförts i denna 

studie finns det en genomgående samstämmighet om att ett mer hållbart resande 
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och en aktörsgemensam planering är något som planeringsaktörerna ska efter-

sträva. Trots denna enighet nämner intervjupersonerna sådant som indikerar att 

den inriktningen inte alltid får så stort genomslag i den löpande planeringen. De 

uppger exempelvis att det finns konkreta planeringssituationer där andra mål eller 

direktiv får högre prioritet än målsättningar om ett mer hållbart resande (se avsnitt 

6.3.1 och 6.3.2). Exempel på sådant som framstår prioriteras före mål om ett mer 

hållbart resande är att komma fram till beslut och genomförande, eller att föreslå 

en åtgärd eller bebyggelseutveckling som anses vara politiskt och ekonomiskt 

genomförbar. Här finns det vissa likheter med slutsatser som har dragits i tidigare 

forskning; nämligen att motstridiga mål och tillämpade arbetssätt gör att 

strategiska ambitioner om hållbar utveckling inte får genomslag i den löpande 

planeringen (Hrelja, 2011; Isaksson & Storbjörk, 2012).  

När det kommer till hur olika trafikslag och befintliga transportlösningar betraktas 

finns det också referensramar och perspektiv som kan begränsa möjligheterna att 

åstadkomma en omställning till ett mer hållbart resande. Intervjuerna indikerar att 

de planeringsaktörer som har deltagit i denna studie förhåller sig till ett antal 

fysiska, faktiska och tankemässiga strukturer – såsom dagens trafik- och 

bebyggelsestruktur, existerande resvanor och politikers synsätt. Konkret handlar 

detta om sådant som nämns i avsnitt 6.1.3, däribland en tveksamhet inför om det 

är möjligt för människor att leva utan bil. Det finns även exempel på både 

politiker och tjänstepersoner som vid intervjuer explicit uttrycker att de inte tror 

att det är möjligt att åstadkomma en omfattande omställning av resandet; ett 

synsätt som torde ha betydelse för hur enskilda individer och hela organisationer 

förhåller sig till trafik- och bebyggelserelaterade frågor i den löpande planeringen. 

De exempel på fysiska, faktiska och tankemässiga strukturer som nämns kan i 

praktiken begränsa aktörernas möjlighet att föreställa sig och planera för en 

stadsutveckling där en större andel av resandet sker med hållbara färdmedel. Här 

finns det likheter med tidigare forskning av Fenton & Gustavsson (2014) och 

Henriksson (2014), som har kunnat påvisa att det hos planerare och politiker finns 

en bristande tro på att något annat än ett bildominerat transportsystem är möjligt. 

En sådan referensram kan i sin tur styra vilka alternativ och möjligheter som 

bedöms som realistiska av dem som arbetar med eller beslutar om frågor som 

påverkar förutsättningarna för resande.  

Ytterligare en intressant sak som framkommer i den empiriska analysen – 

tydligast i avsnitt 6.1.4 – är att flera intervjupersoner lyfter fram att det i den 

löpande planeringen krävs mod och en ny generation planerare och politiker för 

att utmana befintliga tankesätt och normer. Uttalanden som dessa ger en tydlig 



104 

indikation om att planering för ett mer hållbart resande inte går att betrakta som 

det enkla, det vanliga eller det självklara hos de planeringsaktörer i 

Stockholmsregionen som har deltagit i studien. Dessa uttalanden går i linje med 

den bild som målas upp av Lundin (2008) om bilsamhället som en frusen ideologi, 

eller av Hajer och Versteeg (2005) som menar att det finns diskursiva strukturer 

som bidrar till att bilen betraktas som norm i planeringen. I intervjuerna är det 

också många som nämner att de mer hållbara färdmedlen behöver göras mer 

konkurrenskraftiga i förhållande till bilen, och att det kan uppnås genom exempel-

vis ökad flexibilitet eller minskad restid. Detta i sin tur tyder på att de kulturella 

värden som bilen har varit kopplad till, såsom frihet, oberoende och rörlighet 

(Andréasson, 2000), fortfarande präglar synen på hur ett transportsystem ska 

fungera för att vara attraktivt.  

Sammantaget ser det i likhet med tidigare forskning (såsom Hull, 2008; Tennøy, 

2010; Owens & Cowell, 2011) ut som att det hos planeringsaktörer i Stockholms-

regionen finns referensramar och diskursiva maktstrukturer som leder till ett 

bevarande av rådande perspektiv, vilket i förlängningen har påtaglig betydelse för 

vilka förutsättningar för resande som skapas. För att förändra dessa strukturer 

krävs det, i enlighet med tidigare forskning, utrymme för utveckling av nya pers-

pektiv som kan utmana etablerade arbets- och förhållningssätt (Banister, 2005; 

Owens & Cowell, 2011) och tillräckliga resurser i form av tid och kompetens för 

att möjliggöra nytänkande (Stead & Geelings, 2005).  

7.1.3 Integration av kunskap och referensramar 

För att utveckla kunskapsresurser på ett sätt som kan bidra till en institutionell 

kapacitet i ett visst planeringssammanhang med flera aktörer, är det viktigt att de 

aktörer som förväntas agera på ett sammanhållet sätt kan förstå varandras 

kunskap, perspektiv och referensramar (Magalhães et al., 2002). Detta går i linje 

med Innes (2004), som menar att konsensusbyggande behöver grundas på en 

gemensam förståelse och liknande värderingar.  

Att olika planeringsaktörer representerar olika perspektiv är i grunden naturligt 

eftersom de innehar olika roller och olika ansvar i planeringen. Tidigare forskning 

tyder på att det därför är desto viktigare att aktörerna förmedlar sina perspektiv 

och utgångspunkter till varandra i planeringen, så att de framgångsrikt kan bedriva 

planering i samverkan (Tornberg, 2011).  

Som nämnts tidigare framstår det i denna studie som att alla deltagande 

planeringsaktörer betraktar ett mer hållbart resande, en sammanhållen planering 
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och samverkan mellan olika aktörer som något planeringen i Stockholmsregionen 

ska sträva efter att åstadkomma. Intervjuerna indikerar dock att det finns en rad 

skillnader i perspektiven hos olika planeringsaktörer, och ibland hos olika delar av 

respektive organisation, som kan utgöra hinder för ett sammanhållet och aktörs-

gemensamt agerande i den löpande planeringen. Ett exempel på detta är att det 

uppges vara särskilt utmanande att nå ett enat perspektiv mellan företrädare för 

olika sakområden i planeringen, såsom bebyggelse och trafik, när det är olika 

planeringsaktörer som har ansvar för dem. Liknande observationer har gjorts hos 

Tornberg (2009), som har kunnat påvisa att det är en utmaning att skapa samsyn 

mellan personer med olika utbildningsbakgrund och som företräder olika sektorer 

i planeringen. Utifrån denna studie verkar det som att denna utmaning hänger ihop 

med något annat som också framkommer i empirin (allra tydligast i avsnitt 6.1.5), 

nämligen att både kommunala och regionala planeringsaktörer upplever att det är 

svårt att nå samsyn med aktörer som har ett annat geografiskt fokus och ansvar än 

vad de själva har. Exempel på hur detta tar sig uttryck är att företrädare för 

regionala aktörer inte anser att kommunerna ser trafiksystemet eller regionen som 

en helhet, eller att kommunala informanter framhåller att de regionala aktörerna 

inte tar hänsyn till de lokala konsekvenserna av deras planering.  

Liknande observationer återfinns även hos Hull (2008) och Næss et al. (2011), 

samt i en skrivelse från Boverket (2002), som framhåller att en vanlig planerings-

utmaning består i skapandet av ett enat perspektiv mellan aktörer som bedriver 

planering på olika geografiska nivåer. För att underlätta detta framhåller Hansen 

& Cars (2010) och Tornberg & Cars (2008) att det vid samverkan mellan aktörer 

är viktigt att bedriva en planeringsprocess där det ges utrymme för att skapa en 

förståelse för varandras perspektiv, och att utifrån den förståelsen sedan utveckla 

en sektorsövergripande målbild.  

Det empiriska materialet visar även att det är en utmaning att få de ambitioner om 

hållbart resande som tas fram i den strategiska planeringen att genomsyra den 

löpande planeringen och genomförandeskedet. Intervjupersonerna nämner till 

exempel att de i den löpande planeringen och i genomförandeskedet behöver göra 

avvägningar och prioriteringar som kan innebära att den strategiska inriktningen 

inte följs helt (se exempelvis avsnitt 6.3.1). I denna studie tycks den svårigheten 

främst finnas hos de regionala aktörerna Trafikverket och trafikförvaltningen, där 

det nämns att de personer som arbetar med planering respektive genomförande 

representerar olika perspektiv och olika förhållningssätt till mål på såväl 

organisations- som projektnivå. I förlängningen kan detta leda till att åtgärder för, 

och ambitioner om, ett mer hållbart resande inte får genomslag i samband med att 
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det som planeras faktiskt genomförs. Denna observation går i linje med den 

utmaning kopplad till planering för ett mer hållbart resande som återfinns hos 

Wennberg et al. (2010; se avsnitt 2.3.1).  

En annan utmaning som tar sig ungefär samma uttryck, nämligen att det är svårt 

att omsätta en strategisk inriktning i faktisk handling, är att politiker många 

gånger upplevs representera ett mer försiktigt perspektiv än tjänstepersonerna när 

det kommer till hur pass genomgripande förändringar som anses behövas för att 

åstadkomma ett mer hållbart resande. Ett konkret exempel på detta kan vara att 

politiker gärna pekar på att resande med cykel och kollektivtrafik ska bli mer 

attraktivt men att detta inte behöver ske på bekostnad av bilens framkomlighet (se 

avsnitt 6.1.3 och avsnitt 6.3.1). Enligt intervjupersonerna leder detta till att 

planeringsaktörerna, trots högt ställda mål om ett mer hållbart resande, sällan kan 

agera helt i linje med en sådan inriktning. Vidare upplevs det som att politikerna 

betraktar antagna strategiska inriktningar som en del av det som ska tas hänsyn till 

när beslut ska tas i den löpande planeringen. Informanterna nämner att politikerna 

också väger in en rad andra aspekter – såsom om det finns acceptans från allmän-

heten, om åtgärderna är genomförbara eller sina egna åsikter. Den skillnad i 

perspektiv som här går att skönja ger en indikation om att politiker och tjänste-

personer har något olika perspektiv på vad planering är och vad den syftar till. 

Hos tjänstepersoner verkar det finnas en större tilltro till den rationella besluts-

processen (perspektivet beskrivs hos Strömgren (2007); ett liknande fenomen 

återfinns även hos Isaksson et al., 2009a), medan politikerna uppvisar ett mer 

pragmatiskt förhållningssätt (Cars & Hedström, 2006) där agerandet i varje 

situation måste anpassas till dess särskilda förutsättningar. Att det ser ut så kan 

sannolikt delvis kan förklaras av att de också har olika roller i planeringen och 

gentemot allmänheten. Samtidigt kan det vara en bidragande orsak till att det finns 

en diskrepans mellan strategisk inriktning om hållbart resande och den löpande 

planeringen. 

7.1.4 Öppenhet och förmåga till lärande  

En öppenhet inför och en förmåga till att ta in ny kunskap och nya perspektiv 

behöver finnas hos aktörerna för att deras agerande på sikt ska utvecklas så att det 

kan bidra till en förändring i riktning mot uppsatta mål (Magalhães et al., 2002). I 

denna studie tolkas detta som att det behöver finnas rutiner och en vilja att ta in 

och testa nya perspektiv och åtgärder som i förlängningen kan stärka aktörernas 

förmåga att planera för ett mer hållbart resande. Intervjupersonerna refererar till 

några initiativ som indikerar att planeringsaktörerna försöker utvecklas inom de 
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områden där de ser att det finns kunskapsbrister. Exempel på det är bland annat att 

flera aktörer tar fram underlag som kan konkretisera vad deras strategiska 

inriktningar innebär i den löpande planeringen, att de försöker utveckla metoder 

för att studera sociala konsekvenser av infrastrukturutveckling samt att de har 

initierat aktörsgemensamma samarbeten för att utveckla ny och gemensam 

kunskap med betydelse för hållbart resande.  

Utöver dessa initiativ görs det dock också en rad uttalanden som indikerar att ny 

kunskap och nya metoder, som kan underlätta planering för ett mer hållbart 

resande, enbart testas i begränsad omfattning hos de deltagande planerings-

aktörerna. Exempel på uttalanden som antyder detta är att resurser uppges saknas 

både för att utveckla de verktyg som används för trafik- eller bebyggelseplanering 

och för att genomföra mer förutsättningslösa analyser om olika utvecklings-

alternativ (se avsnitt 6.1.2). Andra indikationer på detta är dels det tidigare 

nämnda exemplet om att det antas krävas mod eller en ny generation planerare för 

att utmana rådande synsätt och strukturer, och dels att de infrastrukturobjekt och 

exploateringsområden som diskuteras i Stockholmsregionen anges ha funnits med 

i planeringen under lång tid (se avsnitt 6.1.4). Det senare liknar det som fram-

kommer hos bland annat Holmstedt (2012). Det faktum att både politiker (enligt 

tjänstepersoners utsagor) och tjänstepersoner anser att det behövs utredningar som 

visar på entydiga effektsamband för att våga testa åtgärder som kan bidra till ett 

mer hållbart resande, kan också tolkas som en tveksamhet inför nya tankesätt. Det 

kan även oro som uppges finnas inför att åtgärder som ger prioritet till mer 

hållbara färdmedel, på bekostnad av bilens framkomlighet, ska leda till stora 

trafikproblem eller ett stort missnöje hos allmänhet.  

Här framstår det alltså som att etablerade perspektiv, arbetssätt och verktyg enbart 

i begränsad utsträckning har utvecklats till följd av att planeringsaktörernas 

strategiska inriktning har ändrats till att handla om en tätare och mindre bil-

beroende utveckling. Att den löpande planeringen inte anpassas i enlighet med en 

ny strategisk inriktning är något som Banister (2008) nämner som ett vanligt 

hinder för utvecklingen mot ett mer hållbart resande. I linje med slutsatserna i 

avsnitt 7.1.1 och 7.1.2 är en del av förklaringen till att det ser ut så här antagligen 

att det finns befästa metoder, referensramar och diskursiva maktstrukturer som 

hämmar öppenheten och förmågan till lärande hos planeringsaktörerna. Liknande 

slutsatser återfinns även hos Hull (2008), Tennøy (2010) och Owens & Cowell 

(2011).  
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7.2 Relationella resurser 

I detta avsnitt återges en analys av vad som kännetecknar de relationer och 

nätverk som uppges finnas inom och mellan olika planeringsaktörer i Stockholms-

regionen, och deras betydelse för förutsättningarna för att bedriva en samman-

hållen och aktörsgemensam planering för ett mer hållbart resande. Detta görs 

genom en analys av de relationer som omnämns vid intervjuerna utifrån de olika 

perspektiv som lyfts fram i det analytiska ramverket (se avsnitt 3.2.2). I ramverket 

beskrivs relationer mellan aktörer i termer av nätverk, medan det i denna studie ter 

sig mer naturligt att prata om relationer inom och mellan olika planeringsaktörer. I 

hela avsnittet används därför begreppen relationer och nätverk synonymt. Liksom 

i avsnitt 3.2.2 behandlas olika aspekter av nätverkens uppbyggnad, utbredning och 

integration här under en och samma rubrik. Hur kopplingen ser ut mellan enskilda 

planeringsnätverk och varje planeringsaktörs formella beslutsmakt analyseras 

sedan i ett eget avsnitt.  

7.2.1 Nätverkens utbredning, uppbyggnad och integration 

Att det finns nätverk som kopplar samman de aktörer som har ett intresse i, eller 

berörs av, den planering som ska bedrivas gemensamt är viktigt för att skapa 

institutionell kapacitet (Magalhães et al., 2002). Av betydelse är även att de olika 

relationer som finns är sammankopplade med varandra och att de är varaktiga 

över tid (ibid.). Den första delen, att nätverken är sammankopplade och 

integrerade med varandra, tolkas i denna studie som att det dels behöver finnas 

relationer mellan respektive planeringsaktörs interna nätverk och de externa parter 

med vilka samverkan ska ske, och dels behöver finnas kopplingar mellan olika 

projektgrupper som arbetar med angränsande projekt i den löpande planeringen.  

I denna studie har det varit möjligt att observera att de planeringsaktörer som har 

deltagit i studien är organiserade på olika sätt internt – vissa utifrån sakområden, 

vissa utifrån planeringsskeden och vissa utifrån de processer som de arbetar med 

(se avsnitt 6.2.1 och 6.2.2). Detta i sig är inte alltför uppseendeväckande eftersom 

varje aktör, utöver att bedriva planering i samverkan med andra, också har en rad 

andra ansvar och uppgifter att organisera sig för. I denna avhandling kan detta 

trots allt vara viktigt att belysa eftersom det i vissa fall tycks försvåra skapandet 

av aktörsgemensamma nätverk, både kopplat till specifika projekt och vid sidan 

av enskilda projekt. Något som indikerar detta är att intervjupersoner i nästan alla 

organisationer uppger att de inte alltid vet vem eller vilka de ska kontakta i olika 

ärenden (se avsnitt 6.2.3); särskilt vanligt är detta bland de kommunala intervju-

personerna. En informant från trafikförvaltningen nämner även att de ibland 
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saknar en mötande organisation från kommunernas sida när de vill driva gemen-

samma projekt. Utifrån det ramverk som presenteras hos Magalhães et al. (2002) 

kan detta förstås som att de interna nätverken i respektive aktörs organisation inte 

är uppbyggda på ett sätt som underlättar för sammankopplingar och relationer 

med andra parter i planeringen. Detta kan vara något som hämmar utvecklingen 

av institutionell kapacitet och som därmed kan hindra en sammanhållen och 

aktörsgemensam planering för ett mer hållbart resande. En liknande slutsats 

återfinns hos Stead & Meijers (2009), som framhåller att gränsöverskridande 

arbetssätt underlättas av att det finns strukturella och kulturella likheter mellan de 

organisationer som ska bedriva ett gemensamt planeringsarbete.  

Vidare framgår det av avhandlingens empiriska material att relationer inom och 

mellan olika planeringsaktörer i Stockholmsregionen uppstår, och är som mest 

intensiva, när de rör specifika projekt eller utredningar i den löpande planeringen 

– benämnd som situationsberoende kontakt (se avsnitt 6.2.3). Därutöver sker 

kontakt i anslutning till den strategiska planeringen och i form av en löpande, mer 

situationsoberoende, kontakt på chefsnivå och mellan kommunala representanter 

och regionala aktörers kommunkontakter. Här framstår det, utifrån avsnitt 6.2.3, 

som att det stora antalet parallella projekt i den löpande planeringen är en 

bidragande faktor till att de regionala aktörernas kommunkontakter inte förmår bli 

den centrala kontaktpunkt mellan aktörer som de är tänkta att vara. Bristen på 

tydlig kontaktpunkt uppges vidare resultera i att aktörer inte involverar varandra 

tillräckligt tidigt i planeringen för att en sammanhållen planering av såväl olika 

planeringsskeden som olika sakfrågor ska möjliggöras. Det kan även innebära att 

det sociala kapitalet (se avsnitt 3.2.2) som byggs upp mellan olika planerings-

aktörer i ett projekt inte överförs till ett annat. Vidare ger informanterna uttryck 

för att den situationsoberoende kontakt som sker mellan aktörer främst har 

kommit att handla om ett utbyte av information och hantering av olika remisser, 

och mindre om utveckling av gemensamma perspektiv och ramar som senare kan 

användas i andra planeringssammanhang. Det nämns att trafikförvaltningen har 

försökt att etablera en sådan mer kontinuerlig och djupgående relation med 

Stockholms stad, men någon motsvarande kontakt omnämns inte av de krans-

kommuner som deltagit i denna studie. En sådan kontakt framstår i denna studie 

som något som bör utvecklas även för övriga kommuner i regionen, för att på så 

sätt stärka den institutionella kapaciteten att bedriva planering för ett mer hållbart 

resande även utanför regionens centralkommun.  

Ytterligare något som är en utmaning enligt intervjuerna är relationerna mellan 

personer eller avdelningar som arbetar med olika skeden i planeringen. Magalhães 
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et al. (2002) lyfter fram betydelsen av att de relationer som byggs upp i 

planeringen är tillräckligt varaktiga i tid. I denna avhandling tolkas det som att de 

relationer som byggs upp mellan olika planeringsaktörer behöver byggas upp så 

att det finns en kontinuitet i dialogen från planering, via genomförande och senare 

till drift och förvaltning eftersom alla de skedena har betydelse för vilka förut-

sättningar för hållbart resande som skapas (se avsnitt 2.3.1). Hos de studerade 

aktörerna verkar det saknas de organisatoriska förutsättningar som krävs för att 

skapa en sådan kontinuitet, särskilt hos trafikförvaltningen och Trafikverket. 

Konkret kan det handla om att antagna målsättningar om ett mer hållbart resande 

inte beaktas i tillräcklig utsträckning i genomförandeskedet eller att det görs andra 

bedömningar om hur lösningar bör utformas eller genomföras (se avsnitt 6.2.2). 

Detta är något som, utifrån intervjuresultatet, tycks försämra förutsättningarna för 

både intern samordning och utveckling av goda relationer med kommunerna i 

regionen. Enligt företrädare för kommunerna i studien har de valt att organisera 

sig för att underlätta för en god kontinuitet mellan olika planeringsskeden. Det 

verkar dock som att en sådan organisation riskerar att försvåra integrationen av 

olika sakområden, eller relation och samverkan med regionala planeringsaktörer.  

I denna avhandling presenteras ett antal dimensioner av integration och 

samverkan som tidigare forskning har framhållit som viktiga att lyckas med för att 

skapa förutsättningar för ett mer hållbart resande (se avsnitt 2.3.1). Dessa är 

integration av perspektiv hos de som företräder, och samverkan mellan aktörer 

som representerar: 1) olika sakområden, 2) olika planeringsskeden, 3) planering 

på lokal respektive regional nivå samt 4) tjänstepersoner och politiker (exempelvis 

Hull, 2008; Tornberg, 2011; Stead & Geelings, 2005; Næss, 2006). I tidigare 

forskning beaktas ofta bara en eller två av dessa dimensioner, men i denna studie 

görs det försök att undersöka den komplexitet som uppstår när planerings-

aktörerna ska försöka hantera alla dessa dimensioner samtidigt. Vad denna studie 

därigenom ytterligare har kunnat bidra till är en större förståelse kring, är den 

komplexitet som uppstår när planeringsaktörer i ett visst planeringssammanhang, i 

detta fall Stockholmsregionen, ska försöka skapa nätverk som gör att alla frågor, 

skeden och aktörer omfattas samtidigt. Utifrån de begrepp som används för att 

beskriva relationer mellan aktörer hos Magalhães et al. (2002) kan detta beskrivas 

som att det institutionella sammanhang som planering för ett mer hållbart resande 

i Stockholmsregionen idag utgör, gör det ytterst svårt att binda samman en stor 

andel av de aktörer som berörs eller har intresse i viss en fråga, och att koppla 

samman olika relevanta nätverk med varandra. I denna studie framstår det således 

som att det är den totala mängden relationer och nätverk som behöver integreras 
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och kopplas samman samtidigt som hindrar utvecklingen av de relationella 

resurser som skulle behövas för att åstadkomma en aktörsgemensam och 

sammanhållen planering för ett mer hållbart resande.  

Sammanfattningsvis går det med Magalhães et als., (2002) ramverk och genom 

denna studie att påvisa att det finns brister i integration och sammankoppling 

mellan de planeringsnätverk som uppstår kopplat till specifika projekt och de 

relationer som etablerats vid sidan av dessa projekt. Det, i kombination med en 

bristande varaktighet i relationerna, kan här betraktas som ett hinder för 

utvecklingen av institutionell kapacitet. Vad denna analys sammantaget indikerar 

är således att de relationella resurser som idag finns mellan deltagande aktörer på 

kommunal och regional nivå i Stockholmsregionen inte i tillräcklig utsträckning 

ger förutsättningar för en sammanhållen och aktörsgemensam planering som i 

förlängningen kan bidra till ett mer hållbart resande. 

7.2.2 Relation mellan formell beslutsmakt och nätverk i 
planeringen  

Magalhães et al. (2002) menar att handlingsförmågan i ett visst planerings-

sammanhang med flera aktörer hänger samman med hur relationen ser ut mellan 

enskilda nätverk och de sammanslutningar där det finns formell, finansiell eller 

ekonomisk makt att fatta beslut. Detta avser i huvudsak formellt och informellt 

tilldelad eller utsedd makt att styra över andra (mer diskursiva maktperspektiv 

hanteras i avsnitt 7.1). I denna avhandling tolkas detta som att det behöver finnas 

kopplingar mellan de mer eller mindre temporära relationer som formas mellan 

olika planeringsaktörer och den beslutsmakt som finns hos respektive 

planeringsaktör. I tolkningen ingår också att det på samtliga geografiska nivåer 

behöver finnas ett formellt stöd för aktörsgemensam planering.  

I de intervjuer som har gjorts i denna studie omnämns det ett flertal gånger att de 

personer som företräder de regionala planeringsaktörerna, och då särskilt 

trafikförvaltningen, har otillräckliga mandat och befogenheter för att föra 

gemensamma planeringsprocesser framåt. Det tar sig uttryck i att de inte kan ge 

tydliga besked i planeringen (motsvarande observation görs även hos Hansen & 

Cars (2010) och Tornberg & Cars (2008)) eller kan fatta de beslut som företrädare 

för kommunerna anser krävs för att komma framåt i gemensamma processer (se 

avsnitt 6.2.3). Uttalanden som dessa kan vara en följd av att de kommunala 

informanterna inte är insatta i allt det som företrädare för de regionala aktörerna 

har att förhålla sig till, eller behöver ta i beaktande, för att kunna fatta beslut – 

såsom den beslutsprocess, lagstiftning eller beslutsdelegation de har att följa. Det 
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kan också tyda på att de personer som representerar regionala aktörer i olika 

samverkansprocesser inte upplever sig ha tillräckligt stöd, formellt eller 

informellt, från de personer eller delar av organisationen som innehar formell 

beslutsmakt. Det senare har belysts som en utmaning hos Delegationen för 

hållbara städer (2012) och Stead & Geelings (2005), som pekar på att sam-

verkansprocesser försvagas om det inte finns utpekade personer med tillräckligt 

ansvar och mandat för att bedriva gränsöverskridande samverkansprocesser.  

En möjlig förklaring till att representanter från olika planeringsaktörer har olika 

mandat att fatta beslut kan vara att relationen mellan de tjänstemannanätverk som 

tillsätts för ett visst projekt och de politiska sammanslutningar där beslut tas, 

skiljer sig åt mellan de olika planeringsaktörerna. Någon bakomliggande 

förklaring till varför dessa skillnader finns har inte kommit fram i denna studie. 

Det som studien däremot ger underlag för att säga är att skillnaderna i mandat och 

befogenheter hindrar utvecklingen av institutionell kapacitet i Stockholms-

regionen – dels för att det försvårar utvecklingen av socialt kapital mellan olika 

planeringsaktörer och dels eftersom det begränsar aktörernas förmåga till 

gemensam handling i den löpande planeringen. 

7.3 Förmåga att mobilisera 

Här presenteras en analys av de möjligheter och hinder som präglar arbetet hos de 

studerade planeringsaktörerna i Stockholmsregionen när de ska bedriva en 

löpande planering som gör att ambitioner om ett mer hållbart resande omsätts i 

faktisk planeringspraktik. Detta undersöks genom en analys av följande delar i det 

analytiska ramverk som återfinns i avsnitt 3.2.3: möjlighetsstruktur, institutionella 

arenor samt tillvägagångssätt vid mobilisering.  

7.3.1 Möjlighetsstruktur 

För att omsätta kunskap och relationella resurser till aktörsgemensam handling 

krävs det enligt Magalhães et al. (2002) att det finns förutsättningar för kollektivt 

handlande och ett gemensamt intresse som ligger till grund för mobiliseringen. I 

detta stycke presenteras en analys av vilka förutsättningar för aktörsgemensamt 

agerande som finns i Stockholmsregionen, och i vilken utsträckning det som får 

olika planeringsaktörer att samlas kan leda till ett mer hållbart resande enligt 

definitionen i denna studie.  

När det kommer till de formella ramarna för planeringen – såsom lagstiftning, 

formella planerings- och beslutsprocesser samt ansvarsgränser – har dessa enligt 
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denna studie enbart i begränsad utsträckning anpassats till följd av ett ökat fokus 

på hållbart resande och på planering i samverkan. Ett exempel på det är att de 

aktörer som verkar på olika geografiska nivåer men som förväntas agera 

gemensamt har olika planerings- och beslutprocesser att förhålla sig till, vilket i 

intervjuerna ofta uppges försvåra en koordination av både tidplaner och 

utgångspunkter (se avsnitt 6.3.2). Ytterligare ett exempel är att det inte finns lag- 

och regleringsmässigt stöd för att fatta samordnade beslut om bebyggelse-

utveckling och trafikering av kollektivtrafik (se avsnitt 6.3.2). Att informanterna 

inte upplever sig ha tillräckligt med resurser i form av tid, pengar och kompetens 

för att delta i samverkansprocesser som kan lägga grunden för en utveckling mot 

ett mer hållbart resande, ger också en indikation om att det saknas en möjlig-

görande struktur för aktörsgemensam planering.  

Något som kan betraktas som ett undantag från ovanstående är den ändrade 

planeringsprocessen för statliga investeringar i väg och järnväg, och därmed 

införandet av åtgärdsvalsstudien. Det planeringssteget syftar just till att skapa ett 

forum för dialog mellan aktörer, att ta fram en gemensam målbild och att främja 

ett mer hållbart resande. Att det saknas etablerade metoder för att genomföra de 

åtgärder som inte avser investeringar i eller ombyggnad av infrastruktur, eller att 

studierna ofta initieras som ett svar på upplevda brister i transportsystemet, talar 

dock för att förändringen i realiteten är något mer begränsad än vad avsikten var 

när ändringen gjordes. Sammantaget pekar denna studie på att möjlighets-

strukturen, som anger de formella ramarna för den planering som påverkar 

förutsättningar för resande, således inte har anpassats i tillräcklig utsträckning för 

att underlätta för en löpande planering för ett mer hållbart resande. Liknande 

slutsatser återfinns även hos Hrelja (2011) och Tennøy (2010). 

När det kommer till vad som får olika aktörer att sluta sig samman för gemensamt 

agerande och vilka agendor som leder till mobilisering (Magalhães et al., 2002), 

framträder en något skiftande bild i studien. På ett strategiskt plan framstår det 

som att ett mer hållbart resande och aktörsgemensam planering är något som alla 

deltagande planeringsaktörer ställer sig bakom. Trots detta visar det sig att det i 

konkreta planeringssituationer finns ett antal faktorer och agendor som kan leda 

till att det faktiska handlandet inte går i linje med den strategiska inriktningen. 

Exempel på agendor som leder till mobilisering av olika planeringsaktörer är 

möjligheten att nå fram till ett genomförande eller en upplevelse av att ha ett 

gemensamt problem. En konkret illustration av det senare är exemplet med 

Stockholm Nordost – ett samarbete mellan kommuner som har mobiliserats för att 

arbeta för en utvecklad kollektivtrafik i sin del av Stockholmsregionen (se avsnitt 
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6.3.2). Att arbeta för mer närhet mellan olika målpunkter, omfördelning av ytor 

mellan olika trafikslag eller förändring av hur olika färdmedel upplevs – vilket 

omnämns som betydelsefullt för ett mer hållbart resande enligt avsnitt 2.2.3 – 

verkar däremot inte vara något som leder till en mobilisering av olika aktörer. 

Vidare nämner informanterna sådant som indikerar att det finns företeelser eller 

argument i olika planeringssammanhang som anses vara givna och som det inte 

förs så mycket diskussion om. Det kan exempelvis röra att förhandlingsplanering 

och samfinansiering omnämns som positiva företeelser eftersom de får något att 

hända, även om planeringen avser objekt som inte skapar bättre förutsättningar 

för ett mer hållbart resande. Ett annat exempel från Nacka är att motorvägs-

projektet Östlig förbindelse, som enligt intervjuerna inte diskuteras i relation till 

kommunens målsättningar, utan är något som politikerna bara vill ha. 

Här framstår det som att de agendor om hållbart resande som får aktörer och 

kunskap att mobiliseras på ett strategiskt plan inte är tillräckligt väl förankrade, 

spridda, konkreta eller attraktiva för att inverka på den löpande planeringen som i 

sin tur inverkar på förutsättningarna för en sådan utveckling. Det kan alltså ses 

som att den strategiska planeringen, där mål om hållbart resande befästs, varken 

utgör en policyarena eller lägger grund för en policygemenskap (i enlighet med 

Vigar et al., (2000), se avsnitt 3.2.3) som gör att kunskap och relationer kan 

mobiliseras för ett agerande i linje med ett gemensamt intresse i ett senare skede i 

planeringen. Gemensamt för de frågor som får olika aktörer att mobiliseras 

förefaller vara att de rör infrastrukturutbyggnader av olika slag, vilket indikerar att 

de inte innebär någon radikal planeringsomställning, även om det är något större 

fokus på kollektivtrafik än tidigare. Vidare kan de representerade aktörernas 

förhållningsätt till befintliga strukturer, resvanor och metoder som tillämpas i 

planeringen (se avsnitt 7.1.2), i linje med Lundins (2008) beskrivning av bilen och 

dess infrastruktur som en frusen ideologi (se avsnitt 2.2.2 och 2.3.4), vara en del 

av förklaringen till att det är förhållandevis konventionella agendor som får 

aktörerna att mobiliseras i planeringen. Att vissa företeelser eller infrastruktur-

objekt inte ifrågasätts kan i förlängningen medföra att aktörernas agerande i den 

löpande planeringen ibland direkt motverkar antagna strategiska inriktningar om 

ett mer hållbart resande. Liknande slutsatser, om att vedertagna perspektiv inte 

utmanas i den planering som formar såväl det framtida transportsystemet som 

förutsättningarna för resande, återfinns även hos Owens & Cowell (2011), Tennøy 

(2011) och Sheller & Urry (2006).  
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7.3.2 Institutionella arenor 

I det analytiska ramverk som används i denna studie framgår att olika aktörers 

förmåga att mobilisera kunskap och relationer för sammanhållen handling stärks 

om de har tillgång till arenor där det finns resurser, styrandemakt och förändrings-

förmåga (Magalhães et al., 2002). Enligt Healey (2007a) kan dessa arenor även 

utgöra sammanhang där en aktörsgemensam inramning av olika frågor sker och 

där strategier för framtida agerande formas. De sammanhang som i denna studie 

kan betraktas som institutionella arenor enligt studiens analytiska ramverk är 

aktörernas strategiska planeringsprocesser. Dessa processer ses här som 

intressanta eftersom det finns en potential att i dem omsätta olika aktörers 

strategiska ambitioner till en gemensam agenda för framtida utveckling, enligt det 

sätt som institutionella arenor beskrivs hos Healey (2007a).  

Planeringsaktörernas strategiska planeringsprocesser behandlas i denna studie som 

sammanhang i planeringen där det finns en möjlighet att utveckla relationer 

mellan aktörer, att utarbeta ett aktörsgemensamt perspektiv och skapa en större 

förståelse för olika aktörers utgångspunkter. De processerna skulle även, i enlighet 

med Rydin (2007; se avsnitt 3.2.1), kunna utgöra de arenor i planeringen där olika 

kunskapsanspråk kan prövas och därigenom bidra till en successiv utveckling av 

kunskap. När intervjupersonerna beskriver de strategiska planeringsprocesser som 

de har erfarenhet utav visar det sig att de ofta upplever att de saknar tillräckliga 

resurser, incitament, förmågor eller möjligheter för att utveckla ny kunskap eller 

involvera andra aktörer i tillräcklig utsträckning (se avsnitt 6.3.1). I denna studie 

framstår detta som problematiskt, eftersom det indikerar en begränsad förmåga att 

mobilisera kunskap och aktörer för planering för ett mer hållbart resande. Detta 

eftersom tidigare forskning som berör hållbart resande (Stead & Geelings, 2005; 

Banister, 2005; Owens & Cowell, 2011) framhåller att planeringen behöver skapa 

mer utrymme för diskussioner om olika perspektiv, och mindre resurser på att 

identifiera lösningar som bedöms vara fria från värderingar. En möjlig förklaring 

till varför det är utmanande att skapa arenor i planeringen med en större öppenhet 

inför olika perspektiv, alltså en mer deliberativ ansats, kan i enlighet med tidigare 

forskning (Isaksson et al., 2009a) vara att det inom svensk infrastrukturplanering 

råder en stark tilltro till rationalitet och expertis. 

Många intervjupersoner ger också uttryck för att de strategiska inriktnings-

dokument som de formella planeringsprocesserna resulterar i inte ger tillräckligt 

mycket stöd i den löpande planeringen, även i de fall där de anses utgöra en 

gemensam referensram. Detta eftersom dokumenten är för vaga och inte 



116 

innehåller tillräckligt tydliga riktlinjer och förhållningssätt som kan användas i 

planeringen. Att företrädare för de olika planeringsaktörerna ger uttryck för detta 

indikerar att den strategiska planering som bedrivs enligt befintlig lagstiftning inte 

leder fram till en enhetlig förståelse för vad som krävs för att nå uppsatta mål. 

Detta kan i ljuset av tidigare forskning (såsom Hrelja, 2011; Næss et al., 2011; 

Hull, 2008; Hansen & Cars, 2010; Tornberg & Cars, 2008) ses som problematiskt 

eftersom en sådan förståelse anses betydelsefull för att underlätta en förändring i 

linje med en viss målsättning.  

Vidare anser företrädare för de regionala planeringsaktörerna att kommunerna ska 

utgå från planer och strategier på regional nivå när de bedriver sin strategiska 

planering. Detta är något som de kommuner som är representerade i denna studie 

anser sig göra i de fall den regionala inriktningen är förenlig med deras egen 

önskade utveckling. Även detta indikerar att den strategiska planering som bedrivs 

på regional nivå idag inte garanterar ett kommunalt agerande som går i linje med 

den regionala inriktningen. Kommunernas agerande i detta fall bekräftar det som 

Haughton et al. (2010) framhåller som viktigt, nämligen att den vision som 

utvecklas i strategiska planeringsprocesser behöver framstå som verkligt attraktiv 

för alla parter som berörs för att deras handlande i den löpande planeringen ska 

ske i linje med visionen. I denna studie framstår det dock som att varken de 

relationer eller den kunskap som har utvecklats under de deltagande aktörernas 

strategiska planering har lagt grunden för en gemensam agenda som kan stärka 

förmågan att bedriva en löpande planering för ett mer hållbart resande.  

7.3.3 Tillvägagångssätt vid mobilisering  

För att bidra till mer institutionell kapacitet menar Magalhães et al. (2002) att det 

är betydelsefullt att aktörer har tillgång till flera olika tillvägagångssätt och att de 

har förmåga att läsa av den institutionella strukturen som gör att de kan välja det 

tillvägagångssätt som är mest lämpligt i en viss situation. I denna studie omnämns 

några tillvägagångssätt som kommunerna använder för att få gehör från regionala 

planeringsaktörer. Det tydligaste exemplet är att kommunerna börjar agera innan 

en överenskommelse har nåtts, som ett sätt att sätta press på regionala aktörer. Att 

börja bygga bostäder eller att inkludera ytterligare infrastrukturobjekt i samband 

med att de tar fram en ny översiktsplan (se avsnitt 6.3.1) är två exempel på ett 

sådant agerande. Samtidigt omnämner företrädare för trafikförvaltningen att de 

inte har någon möjlighet att avstyra kommunala initiativ som inte är förenliga med 

deras planer för kollektivtrafikens utveckling. Resultatet av detta, vilket de 

kommunala informanterna uttrycker en medvetenhet inför, är att det kan bli ett 
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stort tidsmässigt glapp mellan det att bostäder och kollektivtrafik finns på plats; 

således skapas sämre förutsättningar för hållbart resande (se avsnitt 2.2.3). Här går 

det att betrakta kommunernas agerande som ett svar på de institutionella hinder 

som de upplever, och som ett medel för att få tillgång till de resurser och den 

förmåga till handling de inte upplever sig få annars. Här finns det likheter med 

observationer i tidigare forskning (Hull, 2008; Boverket, 2002; Næss et al., 2011) 

som påvisat att administrativa gränser, svårlösta finansieringsfrågor och skilda 

tidsperspektiv skapar hinder för koordination av både målsättningar och agerande 

mellan aktörer på olika geografiska nivåer. Kommunernas tillvägagångssätt 

innebär dock ett agerande som varken skapar förutsättningar för ett sammanhållet 

handlande, eller för utveckling av gemensamma perspektiv och nytänkande. 

Tillvägagångssättet verkar således snarare utmana andra aktörer än bidra till ett 

aktörsgemensamt och sammanhållet agerande för ett mer hållbart resande.  

Två andra tillvägagångssätt som sägs vara vedertagna för att mobilisera aktörer 

för gemensam handling är samfinansieringsprojekt och förhandling. Dessa 

tillvägagångssätt omnämns ofta som positiva inslag i planeringen eftersom de 

bidrar till att något händer, att aktörer binds upp och att det skapas ett gemensamt 

engagemang (se avsnitt 6.3.1). I vilken utsträckning dessa planeringsformer bidrar 

till en mobilisering av aktörer och beslutsmakt för ett mer hållbart resande är dock 

svårare att säga, eftersom det beror på vad samfinansieringen eller förhandlingen 

avser. I denna studie kan dock även dessa tillvägagångssätt ses som svar på den 

institutionella svårigheten att genom ordinarie planeringsprocess koordinera olika 

aktörer och deras olika agendor till sammanhållna lösningar. Så långt verkar dessa 

tillvägagångssätt ha en potential att utgöra de gränsöverskridande samverkans-

processer och integrerade planeringsmodeller som nämns som viktiga för att 

åstadkomma en fungerande samverkan mellan aktörer (Banister, 2005; 

Delegationen för hållbara städer, 2012). Om fokus riktas mot den process som 

förhandlingsplanering och samfinansiering av infrastruktur ofta innebär, såsom 

fasta ramar och begränsad flexibilitet, och mot den typ av lösningar som de ofta 

avser – såsom storskalig infrastruktur – framstår de dock som tillvägagångssätt 

där utrymmet för nytänkande, lärande och kreativitet är begränsat. I denna studie 

framstår det som problematiskt eftersom just ett sådant utrymme framhålls som en 

viktig beståndsdel i ett arbete för ett mer hållbart resande (Stead & Geelings, 

2005). För att dessa planeringsformer i framtiden inte enbart ska underlätta för en 

aktörsgemensam och sammanhållen planering, utan också för en utveckling av ett 

mer hållbart resande, framstår det därför vara av stor vikt att även de processerna 

förhåller sig till de målsättningar som har antagits.  
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8 Sammanfattande analys och uppslag för vidare 
forskning 

I detta avslutande kapitel summeras studiens viktigaste resultat och deras 

betydelse för såväl den planering som bedrivs löpande som för framtida forskning. 

På de ställen där det har framstått som lämpligt framförs även möjliga uppslag för 

vidare forskning inom detta eller närliggande ämnen. Kapitlet består av två delar, 

där den första (avsnitt 8.1) omfattar en sammanfattande analys av institutionella 

fortsättningar för att bedriva planering för hållbart resande i Stockholmsregionen. 

Den andra delen utgörs av en mer fristående diskussion om vilken betydelse valet 

av metod och analytiskt ramverk har haft för vad det är möjligt att dra för 

slutsatser genom denna studie. 

8.1 Institutionella förutsättningar att planera för hållbart 
resande 

Avhandlingens främsta bidrag är att den ger en fördjupad förståelse för de 

institutionella förutsättningarna för att bedriva en sammanhållen och 

aktörsgemensam planering för ett mer hållbart resande i Stockholmsregionen. 

Ämnet är aktuellt och viktigt eftersom hållbart resande å ena sidan uppges vara en 

nödvändighet för att regionen ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt, och å andra 

sidan innebär en omfattande förändring jämfört med hur planering har bedrivits 

under de senaste decennierna. Det senare gäller exempelvis hur ytor i staden har 

fördelats mellan olika färdmedel, var ny bebyggelse har lokaliserats och i vilken 

utsträckning integration av olika sakfrågor har eftersträvats. De institutionella 

förutsättningarna har i denna studie analyserats genom ramverket institutionell 

kapacitet, eftersom det är ett sätt att utifrån flera olika perspektiv belysa förmågan 

att frångå gängse praktik och därigenom åstadkomma en önskvärd utveckling. 

Mer konkret innebär det att kunskapsmässiga och relationella resurser, samt 

förmågan att omsätta dessa resurser i faktisk handling, har belysts för en rad 

planeringsaktörer som har en betydande inverkan på vilka förutsättningar för 

resande som skapas i olika delar av Stockholmsregionen. Det kommunala 

perspektivet i studien representeras av två kranskommuner i regionen. I detta 

avsnitt presenteras ett sammandrag av studiens viktigaste slutsatser.  

Studien visar att det hos de studerade planeringsaktörerna finns en enighet om att 

resande med kollektivtrafik, gång och cykel – här benämnt som ett mer hållbart 

resande – ska prioriteras. Det råder också en stor enighet om att det är nödvändigt 

att åstadkomma samverkan mellan planeringsaktörer på kommunal och regional 
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nivå, och en integration mellan olika sakfrågor i planeringen, för att skapa en 

trafik- och bebyggelsestruktur som möjliggör ett mer hållbart resande. Samtidigt 

som det finns en sådan samstämmighet rörande såväl mål som medel, framträder 

också en rad institutionella hinder – formella såväl som informella – som gör det 

svårt att omsätta antagna målsättningar om hållbart resande i faktisk praktik.  

Ett av de hinder som synliggörs genom analysen handlar om att det hos de aktörer 

som har deltagit i studien tycks kvarstå en osäkerhet om vad mål om hållbart 

resande innebär mer konkret – såsom vad som krävs i form av organisation, 

processer och faktiska åtgärder för att den löpande planeringen ska leda till 

bebyggelsestrukturer och transportlösningar som leder mot målen. Det verkar 

således finnas ett genomförandeunderskott kopplat till hållbart resande i 

Stockholmsregionen (se mer utförlig analys i avsnitt 7.1.2). Ett annat hinder är de 

referensramar som finns hos både politiker och tjänstepersoner; exempelvis att 

bilen utgör en norm eller att människor har vissa givna preferenser. Analysen 

antyder att referensramar som dessa alltför sällan ifrågasätts i den löpande 

planeringen och på så sätt bidrar till att vidmakthålla ett transportsystem där 

biltrafik prioriteras ekonomiskt och ytmässigt på bekostnad av andra trafikslag. 

Kopplat till detta har det även varit möjligt att observera att en del av de metoder 

och verktyg som används i planeringen av framtida bebyggelse, trafik och 

regional utveckling i praktiken bidrar till att indirekt upprätthålla en bildominerad 

befintlig trafikstruktur. Detta eftersom de tillämpas för att ta fram beslutsunderlag 

som betraktas som objektiva, trots att de bygger på grundantaganden som inte går 

i linje med den utveckling som aktörerna uppger sig eftersträva. Ett konkret 

exempel på det sistnämnda är att det planerings- och beslutsunderlag som används 

ofta utgår från att ökad ekonomisk tillväxt regelmässigt leder till mer bilresande, 

trots att den resandeutvecklingen inte är förenlig med de mål som har antagits. 

Eftersom planering för ett mer hållbart resande innebär en tydlig förändring 

jämfört med hur planering av bebyggelse och trafik har bedrivits de senaste 50 

åren, är det ett arbete som bygger på att det finns utrymme för nytänkande och 

lärande. De planeringsaktörer som har deltagit i denna studie uppger dock att de 

många gånger saknar resurser – i form av tid, ekonomi och kompetens – för att 

utmana befintliga tanke- och arbetssätt i planeringen. Den upplevda resursbristen 

kan i detta sammanhang betraktas som en institutionell förutsättning som hindrar 

en sammanhållen och aktörsgemensam planering för ett mer hållbart resande. Det 

framstår således finnas ett behov av att, exempelvis genom praktiknära forskning, 

utveckla processer genom vilka planeringsaktörer på ett ändamålsenligt sätt kan 

utmana befintliga arbetssätt och rådande synsätt. På så vis kan planeringen 
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utvecklas och anpassas i linje med antagna målsättningar om ett mer hållbart 

resande. Vidare indikerar denna studie att det finns ett behov av att närma sig 

frågan om hållbart resande som en mer konfliktfylld fråga än vad intervju-

personerna i denna studie ger uttryck för att den är. Många gånger framstår det 

som att alla, såväl olika planeringsaktörer som politiker och tjänstepersoner, är 

överens om att hållbart resande ska eftersträvas. Detta kan göra att en mer politisk 

diskussion om vad en sådan inriktning innebär uteblir, både i den löpande 

planeringen och i samband med att beslut ska fattas.  

En planeringsutmaning som ofta lyfts fram i tidigare forskning om hållbart 

resande rör hur samsyn och samverkan ska åstadkommas mellan politiker och 

tjänstepersoner samt mellan personer och aktörer som företräder olika 

sakområden, planeringsskeden och geografiska planeringsområden. I denna studie 

har det, till skillnad från många tidigare studier, gjorts försök att belysa de 

utmaningar som uppstår när integration och samverkan ska åstadkommas mellan 

flera av dessa olika dimensioner samtidigt. Studiens resultat visar att samverkans- 

och integrationsutmaningen blir än större och än mer komplex att hantera när det 

är så många perspektiv, processer och aktörer att koordinera samtidigt. I vissa fall 

prioriteras intern samordning och förankring, vilket gör att relation med externa 

parter blir mer knapphändig; i andra fall sker det omvända. Här ser det ut att 

finnas ett stort behov av fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete för att öka 

förståelsen för hur aktörer kan och bör agera för att utveckla institutionella 

förutsättningar som kan underlätta för samverkan och integration. Detta för att ge 

stöd åt ett sammanlänkande av planeringsaktörer som påverkar förutsättningarna 

för resande och som företräder olika synsätt, utgångspunkter, ansvar och roller.  

I denna studie ligger fokus på den planering som bedrivs löpande hos kommunala 

och regionala planeringsaktörer, men deras strategiska planeringsprocesser och 

resultat av dessa analyseras också eftersom de är sammanhang där det finns en 

potential att stärka de institutionella förutsättningarna för en sammanhållen och 

aktörsgemensam planering för ett mer hållbart resande. I de processerna finns 

nämligen en möjlighet att utmana befintliga synsätt, diskutera olika aktörers 

intressen och utgångspunkter, utveckla aktörsgemensamma visioner och hantera 

frågor utifrån ett helhetsperspektiv. Dock verkar de visioner och mål om hållbart 

resande som har framarbetats i den strategiska planeringen hos och mellan 

deltagande planeringsaktörer inte omsättas i agerande hos respektive aktör i 

tillräcklig utsträckning för att de ska bidra till en sådan utveckling i realiteten. I 

den empiriska analysen framkommer det en rad anledningar till vad det beror på. 

En sådan är att strategiska planeringsprocesser inte alltid prioriteras av aktörerna, 
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eftersom de har erfarit att de sällan leder till den mobilisering av resurser och 

beslutsmakt som skulle behövas för att uppnå övergripande mål. En annan 

anledning är att de visioner som tas fram inte upplevs som attraktiva nog, eller är 

tillräckligt förankrade, hos alla de aktörer som behöver agera i linje med dem för 

att bidra till bättre förutsättningar för ett mer hållbart resande. Ytterligare ett 

problem är att det i de strategiska processerna inte har funnits utrymme nog för att 

bygga de varaktiga och tillitsfulla relationer som i tidigare forskning (Magalhães 

et al., 2002) lyfts som viktiga för att bygga en förmåga till gemensamt agerande.  

När det gäller den löpande planeringen, där strategiska inriktningar och mål ska 

omsättas i praktik, har studien kunnat påvisa ytterligare exempel på utmaningar i 

arbetet för ett mer hållbart resande. En viktig fråga rör hur de olika planerings-

aktörerna är organiserade och vilka förutsättningar för kontinuitet och varaktighet 

som detta leder till. Som det ser ut idag är de planeringsaktörer som har deltagit i 

denna studie organiserade på olika sätt – utifrån sakområden, planeringsskeden 

eller processer. Detta bidrar till att det många gånger är svårt att utveckla 

relationer mellan planeringsaktörer som både är varaktiga över tid, och som får 

betydelse i flera olika planeringssammanhang. I studien framkommer att det har 

gjorts försök för att utveckla mer kontinuerliga relationer mellan aktörer; de 

regionala aktörernas kommunkontakter är ett tydligt exempel. Trots den ansatsen 

framstår det dock som att det sätt som konkreta planeringsprojekt organiseras, 

med särskilda organisationer för varje uppdrag, gör att de relationer som etableras 

vid sidan av projekten har svårt att få genomslag i enskilda fall i planeringen. 

Utmaningen att skapa mer varaktiga relationer, och därigenom kontinuitet kopplat 

till olika sakfrågor med betydelse för hållbart resande, blir ännu större på grund av 

att projektgruppernas sammansättning ofta ändras när projekt går från planering 

till genomförande. 

Åtgärdsvalsstudier är ett annat exempel på ett arbetssätt och en process som har 

förts in i den löpande planeringen för att underlätta en sammanhållen och 

aktörsgemensam hantering av transportrelaterade frågor. I denna studie framstår 

åtgärdsvalsstudierna som ett svar på tidigare identifierade utmaningar förknippade 

med att planeringen var alltför infrastrukturinriktad och sektorsuppdelad. Dock 

framträder i denna studie en rad institutionella hinder, som bidrar till att åtgärds-

valsstudien i realiteten inte leder till avsedda resultat. Exempel på sådana hinder är 

att det saknas etablerade strukturer eller arbetssätt för att ta hand om de åtgärder 

som inte avser utveckling av infrastruktur, att processerna ofta kännetecknas av en 

begränsad grad av nytänkande och att åtgärdsvalsstudien inte tillräckligt väl 

sammankopplad med andra aktörers formella planerings- och beslutsprocesser.  



123 

Även de formella planeringsramar som aktörerna har, såsom skillnaderna i mandat 

som företrädare för olika aktörer uppger sig ha när planering ska bedrivas i sam-

verkan, framstår som institutionella hinder för en aktörsgemensam och samman-

hållen planering för ett mer hållbart resande. Dessa hinder bidrar till försämrad 

handlingskraft i gemensamma projekt och gör att det blir svårare att utveckla 

helhetslösningar som underlättar för hållbart resande – såsom en integration av ny 

bebyggelse och en ny kollektivtrafikförbindelse. Vidare är det ett faktum att olika 

planeringsaktörer har olika planerings- och beslutsprocesser att förhålla sig till, 

vilket innebär ytterligare ett institutionellt hinder för sammanhållen och aktörs-

gemensam planering. Att aktörerna har olika planeringssteg att följa gör att en 

tids- och innehållsmässig koordination av både planering, beslut och genom-

förande försvåras. Detta trots att en sådan koordination, exempelvis att ny 

bebyggelse och kollektivtrafik finns på plats samtidigt, lyfts fram som viktig för 

att goda förutsättningar ska skapas för ett mer hållbart resande. För att ge 

institutionellt stöd för en mer sammanhållen planering framstår det således som 

betydelsefullt att anpassa de olika planeringsaktörernas formella planeringsramar, 

så att en struktur som underlättar för både samverkan mellan aktörer och 

integration av olika sakområden kan skapas.  

Samfinansieringsprojekt och förhandlingslösningar beskrivs av studiens 

informanter som något som kan underlätta en sammanhållen och aktörsgemensam 

planering. Detta eftersom dessa planeringsformer bidrar till att de olika aktörerna 

kan sluta upp kring gemensamma frågor och intressen och för att de leder till 

överenskommelser som de olika aktörerna behöver förhålla sig till. Sammantaget 

framhålls dessa former av planering som något som borgar för att planeringen kan 

komma framåt. Något som i denna studie dock framstår som oklart är i vilken 

utsträckning dessa former av planering leder till bättre förutsättningar för hållbart 

resande. Detta eftersom de ofta avser storskalig infrastruktur (väg och kollektiv-

trafik) och därför leder till ett bevarande av en bebyggelsestruktur och resmönster 

som förutsätter långa förflyttningar. För att samfinansieringsprojekt och 

förhandlingslösningar ska kunna utvecklas till något som inte bara underlättar 

aktörsgemensam och sammanhållen planering, utan också leder till en utveckling 

mot ett mer hållbart resande, framstår det utifrån denna studie som betydelsefullt 

att utveckla kunskapen om dessa planeringsformer. I fortsatta studier är det viktigt 

att fördjupa förståelsen för i vilken utsträckning planering i form av förhandling 

och samfinansiering av infrastruktur förmår hantera uppsatta mål, och ger 

tillräckligt utrymme för utveckling av såväl kunskap som relationer.  
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Det sätt som samfinansieringsprojekt och förhandlingsplanering omnämns, 

belyser även en annan problematik som kommunföreträdarna erfar. De upplever 

svårigheter att få stöd för sina utvecklingsidéer av aktörer på regional nivå, 

exempelvis om ny kollektivtrafikutbyggnad till följd av tillkommande bebyggelse. 

De tillvägagångssätt som kommunerna därför ibland använder för att få gehör, är 

att påbörja planering för en viss utveckling eller att börja bygga innan de nått fram 

till en överenskommelse med regionala aktörer. Utifrån denna studie kan 

kommunernas agerande betraktas på två sätt: å ena sidan som ett resultat av de 

institutionella hinder som kranskommuner i Stockholmsregionen erfar, och å 

andra sidan som ett handlande som snarare utmanar regionala aktörer och deras 

formella planeringsförutsättningar än något som resulterar i bättre förutsättningar 

för ett mer hållbart resande. Här framstår det således som betydelsefullt att skapa 

forum där olika planeringsaktörer kan mötas för att gemensamt utforma 

utvecklingsscenarion som omfattar både bebyggelse och trafik, och som utifrån ett 

helhetsperspektiv behandlar frågan om ett mer hållbart resande. 

Sammantaget bidrar denna studie till en fördjupad förståelse för de institutionella 

förutsättningar som inverkar på förmågan att bedriva en aktörsgemensam och 

sammanhållen planering för ett mer hållbart resande i Stockholmsregionen. 

Genom att belysa dessa förutsättningar utifrån flera olika perspektiv visar denna 

studie att det trots antagna målsättningar och en samsyn om vikten av ett mer 

hållbart resande, fortfarande saknas formella ramverk, perspektiv och arbetssätt 

som underlättar för en sådan planering i praktiken. Ramverk, perspektiv och 

arbetssätt har alltså inte utvecklats och anpassats i takt med att aktörernas 

strategiska inriktning har förändrats. Analysen visar också att de relationer som 

finns inom och mellan olika planeringsaktörer inte i tillräcklig utsträckning 

underlättar för det sammanlänkande av aktörer, sakfrågor och planeringsskeden 

som skulle krävas för att planeringen ska resultera i bättre förutsättningar för ett 

mer hållbart resande. Vidare talar studiens resultat för att det i planeringen 

behöver finnas sammanhang där det finns tillräckligt utrymme för att utmana och 

utveckla rådande strukturer, synsätt och arbetssätt. Detta för att den sammanhållna 

och aktörsgemensamma planeringen för ett mer hållbart resande ska bli det enkla, 

det vanliga och det självklara. 

Liksom i alla studier har det även i denna varit nödvändigt att göra en rad avgräns-

ningar som i sin tur väcker en nyfikenhet om de resultat som har påvisats här även 

gäller andra platser och i andra planeringssammanhang. Ett sätt att betrakta 

resultatet av denna studie är som ett antal hypoteser som avser institutionella 

företeelser som hindrar en mer sammanhållen och aktörsgemensam planering för 
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ett mer hållbart resande. Ett uppslag för vidare forskning är således att testa dessa 

hypoteser på andra aktörer och andra planeringssammanhang för att därigenom ge 

ytterligare empiriskt stöd för att de hinder som har identifierats här verkligen 

behöver hanteras om målsättningar om ett mer hållbart resande ska bli verklighet. 

Sådana fördjupande studier skulle kunna omfatta fler kommunala och regionala 

planeringsaktörer, ytterligare perspektiv genom att ta med fler politiker eller 

privata aktörer, samt andra sammanhang som inverkar på förutsättningarna för 

resande – till exempel förhandlingar eller genomförandeskedet. I alla dessa fall 

det vara särskilt intressant att försöka fånga goda exempel på förändringar i 

organisation, arbetssätt, relationer eller processer som har resulterat i bättre 

förutsättningar för att bedriva en aktörsgemensam och sammanhållen planering 

för ett mer hållbart resande. 

8.2 Institutionell kapacitet som analytiskt ramverk 

Avslutningsvis ska jag här även lyfta fram några reflektioner som rör det 

analytiska ramverket i denna studie. Här diskuterar jag vad jag har upplevt som 

ramverkets styrkor och svagheter när det ramverket har använts för att belysa 

institutionella förutsättningar för att bedriva planering för ett mer hållbart resande 

i Stockholmsregionen. Avsikten med avsnittet är att ge stöd till framtida forskning 

där samma ramverk, eller ett liknande metodologiskt tillvägagångsätt, ska 

användas. Analysen bygger på två delar, där den första redogör för hur det 

analytiska ramverket har fungerat i denna studie och för den utveckling av 

ramverket som har gjorts i studien. Den andra delen rör ett antal institutionella 

faktorer eller fenomen som i denna studie visat sig relevans när planering bedrivs i 

praktiken, men som inte omnämns som betydelsefulla för den institutionella 

kapaciteten enligt ramverket.  

8.2.1 Hur har det analytiska ramverket fungerat i denna studie?  

Institutionell kapacitet som begrepp och som analytiskt ramverk har i denna studie 

varit ett bra sätt att rama in de institutionella förutsättningarna för att bedriva 

planering för ett mer hållbart resande för de studerade planeringsaktörerna i 

Stockholmsregionen. Särskilt lämpligt har ramverket framstått med tanke på att 

alla deltagande aktörer har formellt framtagna målsättningar om ett mer hållbart 

resande, och samtidigt upplever att det finns utmaningar av institutionell karaktär 

när dessa ska omsättas i praktik i den löpande planeringen. Det som skiljer denna 

studie från tidigare forskning är att den belyser flera dimensioner av integrations- 

och samverkansutmaningar på en och samma gång. För detta har det analytiska 

ramverket gett en god grund i och med att det innefattar både kunskaps-, relations- 
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och mobiliseringsmässiga perspektiv. Det analytiska ramverket har således passat 

studiens syfte, att öka förståelsen för institutionella förutsättningar för en samman-

hållen och aktörsgemensam planering för ett mer hållbart resande i Stockholms-

regionen.  

En brist med det analytiska ramverk för institutionell kapacitet som återfinns hos 

Magalhães et al. (2002) är att det många gånger saknar mer ingående beskriv-

ningar av de olika dimensioner som ingår i ramverket. I denna studie framstod det 

därför som nödvändigt att göra vissa kompletteringar och förtydliganden av vad 

de olika dimensionerna avser för att kunna använda dem som grund för analys. 

För framtida forskning på institutionell kapacitet kan därför denna studie bidra 

med mer utvecklade beskrivningar av vad som bör belysas i en viss institutionell 

kontext för att kartlägga i vilken utsträckning det finns institutionell kapacitet.  

Att denna studie omfattar så många olika perspektiv är sannolikt dess största 

styrka. Det kan dock även betraktas som en svaghet om inte resultaten från 

studien tolkas på rätt sätt. En utmaning i studien har nämligen varit att betrakta 

alla de perspektiv som omfattas av det analytiska ramverket, och samtidigt gå på 

djupet inom flera olika områden. Valet att genomföra studien genom intervjuer 

gjorde det möjligt att öka förståelsen inom flera olika områden samtidigt. Det 

stora antalet fokusområden gjorde också att det inte alltid var möjligt att ställa 

tillräckligt många följdfrågor för att fullt ut kunna kartlägga de resurser och 

förmågor som de olika aktörerna har tillgång till. Detta gäller exempelvis vilka 

kunskapsresurser de olika planeringsaktörerna har möjlighet att använda sig av, 

eller hur relationerna mellan olika aktörer ser ut mer i detalj – såsom i vilka 

sammanhang de faktiskt möts och i vilken utsträckning det upplevs finnas en 

ömsesidig respekt och förståelse mellan aktörerna. Vidare har det under 

intervjuerna upplevts som att informanterna ibland har velat framställa både den 

kunskap och kompetens som de har tillgång till, och relationerna till andra 

planeringsaktörer, i positiva ordalag. För att skapa en mer ingående förståelse för 

dessa delar i det analytiska ramverket kan det därför vara så att det inte räcker 

med att göra intervjuer, utan att det krävs närvaro i faktiska planeringssituationer 

genom exempelvis följeforskning. Denna studies bidrag är en bred förståelse för 

några av de institutionella förutsättningar som inverkar på planeringsaktörernas 

möjligheter att bedriva planering för ett mer hållbart resande i Stockholms-

regionen. Ett uppslag för framtida forskning är att, genom att deltaga i konkreta 

planeringssituationer, undersöka i vilken utsträckning de slutsatser som har 

presenterats i denna studie stämmer överens med det som erfarenheterna därifrån.  
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8.2.2 Vilka perspektiv saknas i det analytiska ramverket? 

Det analytiska ramverket för institutionell kapacitet har, som nämnts ovan, 

bidragit till att ge en god översikt över de institutionella förutsättningarna att 

bedriva planering för ett mer hållbart resande i Stockholmsregionen. Som så ofta 

när det gäller teoretiska ramverk är det dock svårt att utforma en modell med full 

förklaringspotential för alla de empiriska fall som finns. Här återges några av de 

institutionella företeelser eller fenomen som har framstått som betydelsefulla i det 

planeringssammanhang som denna studie avser men som inte ingår i det 

analytiska ramverket. 

Något som flera intervjupersoner lyfter fram som betydelsefullt för den planering 

som bedrivs i Stockholmsregionen är dess befintliga bebyggelsestruktur, 

transportsystem och resvanor. I den bok där ramverket återfinns skriver Healey et 

al. (2002) att institutionell kapacitet handlar om att se bortom hur en viss plats och 

dess förutsättningar påverkar aktörers faktiska handlingsmöjligheter; det är därför 

som de inte fokuserar så mycket på en plats befintliga förutsättningar. Här finns 

det således en diskrepans mellan det som intervjupersonerna i denna studie menar 

är avgörande när planering bedrivs i praktiken, och det sätt som det analytiska 

ramverket förhåller sig till rådande strukturer. Andra planeringsförutsättningar 

som också lyfts fram som betydelsefulla av intervjupersonerna, men som inte fullt 

ut behandlas av det analytiska ramverket, är varje aktörs organisationsstruktur och 

de resurser i form av tid och pengar som finns att tillgå i planeringen. För de 

frågor som studeras här verkar det således som att det analytiska ramverket skulle 

kunna ge ett ännu större stöd i frågor om hur en institutionell förändring kan 

åstadkommas om större uppmärksamhet riktades mot vad som är ett lämpligt 

förhållningssätt till befintliga strukturer, såväl fysiska som organisatoriska.  

Ytterligare något som inte får så mycket uppmärksamhet i det analytiska ram-

verket är hur det sammanhang där planering bedrivs ser ut i praktiken. I tidigare 

forskning beskrivs detta som en komplex kontext kännetecknad av en mängd olika 

uppdrag, aktörer och agendor att koordinera (se exempelvis Healey 2007a; Innes 

& Booher, 2010; Allmendinger & Haughton; 2009). En känsla hos mig, som har 

befästs genom de intervjuer som har gjorts i denna studie, är att de personer och 

planeringsaktörer som verkar i Stockholmsregionen gör så gott de kan utifrån de 

förutsättningar de har. Denna studie syftar därför inte till att utvärdera om 

planeringens resultat går i linje med antagna målsättningar om hållbart resande, 

utan snarare till att öka förståelsen för vad som avgör om planeringsaktörerna har 

möjlighet att anpassa sitt agerande till de mål som antas, utifrån de tidsmässiga, 
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ekonomiska och organisatoriska resurser som finns. Med andra ord studeras det 

huruvida det är rimligt att förvänta sig att det genom planering är möjligt att 

åstadkomma ett mer hållbart resande. Vartefter studien har utvecklats har det 

alltmer kommit att framstå som att den komplexa kontext som planering för ett 

mer hållbart resande innebär – i termer av skilda agendor, mängden sakfrågor, 

otydliga ansvar och mandat – i sig utgör ett hinder för förändring. Det framträder 

därför ett behov av att, för Stockholmsregionen, göra en än mer ingående analys 

av hur olika planeringsaktörers uppdrag, ansvar och agendor ser ut och inverkar 

på varandra. Den bilden kan sedan ligga till grund för en aktörsgemensam dialog 

om hur förutsättningar och agerande kan utvecklas för att underlätta planering för 

ett mer hållbart resande, eftersom kontexten är svår att begripa fullt ut även för de 

som verkar i den. Här ser jag också att det är viktigt att öka förståelsen för 

enskilda individers förmåga att hantera synnerligen komplexa planerings-

sammanhang.  

En fråga som inte belyses så mycket inom ramarna för institutionell kapacitet är 

hur det går att skapa acceptans för en viss förändring hos de som i slutändan 

påverkas av den. I denna studie har det exempelvis framkommit att politiker är 

tveksamma till åtgärder eller lösningar som kan bidra till ett mer hållbart resande 

eftersom dessa möter motstånd från allmänheten. Samtidigt betonar Banister 

(2008) att ett arbete för ett mer hållbart resande behöver nå acceptans från 

allmänheten för att lyckas, något som han menar kan åstadkommas genom att 

nyckelaktörer är insatta i och ställer sig bakom de åtgärder och lösningar som 

syftar till en sådan utveckling. Förmågan att skapa acceptans för nya lösningar och 

en ny typ av tänkande, i detta fall kring resande, ter sig utifrån denna studie som 

ett viktigt komplement till ramverket för institutionell kapacitet.  

Ytterligare något som visat sig ha betydelse i denna studie, men som inte belyses i 

det analytiska ramverket, är att det ofta finns många olika mål som planerings-

aktörer försöker uppnå och att målen kan stå i konflikt med varandra. Institutionell 

kapacitet beskrivs bland annat som en förmåga att åstadkomma en utveckling i 

önskvärd riktning. I denna studie framstår det dock som ett hinder är att det inte 

finns en önskvärd utveckling utan att det parallellt finns många olika saker som 

planeringsaktörerna vill åstadkomma, varav några av dessa kan stå i konflikt med 

varandra. Att det förhåller sig så har påvisats även i tidigare forskning (såsom 

Hrelja, 2011; Isaksson & Storbjörk, 2012; Richardson et al., 2010). Här skulle det 

analytiska ramverket behöva utvecklas med en dimension som fäster uppmärk-

samhet vid de olika målsättningar som existerar sida vid sida och som påverkar 

förmågan att åstadkomma ett av dessa mål, i denna studie ett mer hållbart resande.  
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Ett närliggande ämne som också är relevant att belysa är det analytiska ramverkets 

hantering av olika perspektiv på makt. Explicit omnämns makt kopplat till 

relationella resurser och då i form av hur formell beslutsmakt tar sig uttryck 

mellan olika aktörer och nätverk i planeringen. Därtill framgår det av de mer 

finstilta delarna att ramverkets kunskapsdimension även omfattar ett visst 

maktperspektiv, då ett mer diskursivt sådant. Där fästs det nämligen uppmärk-

samhet vid vilken kunskap, vilka referensramar och vilka inramningar som ges 

utrymme i olika planeringssituationer (i linje med exempelvis Flyvbjerg, 2002; 

Healey, 2007a). Att det maktperspektivet tas i beaktande ter sig viktigt utifrån 

både denna studie och i tidigare forskning (exempelvis Lundin, 2008; Koglin, 

2013; Henriksson 2014). Det talar för att det diskursiva maktperspektivet borde 

lyftas fram ännu tydligare i beskrivningen av institutionell kapacitet. Utöver dessa 

maktperspektiv finns det dock även ytterligare dimensioner som bland annat 

Lukes (2005) och Flyvbjerg och Richardson (2002) menar har relevans i studier 

av planeringens praktik. Ett konkret exempel på det är den maktutövning som sker 

när det tas beslut om vilka frågor som inkluderas eller hålls borta från planerings- 

och beslutsagendan. Det finns sannolikt fler maktperspektiv som det i en studie av 

institutionell kapacitet kan vara viktigt att fästa fokus vid, och som ramverket 

därmed borde kompletteras med.  
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Bilaga 1: Ämnesöversikt för intervjuer 

Frågor om intervjupersonen 

- Roll i organisationen och arbetsuppgifter? 

- Hur länge du har arbetat i organisationen och i vilka roller? 

- Vilken typ av planering du arbetar med och i vilka skeden? 

- Utbildning (nivå och inriktning)? 

Strategisk inriktning  

- Vad motiverade framtagningen av en ny plan/vision? 

- Hur såg organisationen kring arbetet ut? Politikers och tjänstepersonernas roll. 

- Hur arbetade ni fram innehållet i planen/visionen – såsom utmaningar, 

strategier och mål? 

- Hur involverade ni externa aktörer i processen?  

Koppling mellan strategisk inriktning och löpande planering  

- Hur arbetar ni för att nå långsiktiga målsättningar? Hur följs det upp? 

- Hur väl förankrade är de långsiktiga målen bland tjänstepersoner respektive 

politiker? 

- Hur ser förhållandet ut mellan långsiktiga målsättningar och den löpande 

planeringen? 

- Hur hanteras konflikter mellan olika intressen i den löpande planeringen? 

- Hur kommer nya frågor upp på den politiska agendan? Hur påverkar det ert 

arbete?  

Organisation och arbetssätt  

- Hur ser organisationen ut och vilken roll har de olika avdelningarna i det 

strategiska arbetet? 

- Hur fungerar samarbetet mellan olika avdelningar i den löpande planeringen? 

Vilka gör vad? Hur fungerar samarbetet mellan tjänstepersoner och politiker? 

- Har nya mål och strategier påverkat organisation och arbetssätt? I så fall hur?  

- Hur mycket anlitar ni konsulter i planering av bebyggelse och/eller trafik? Hur 

anser du att det påverkar arbetet? 

Relationer mer externa aktörer  

- När sker samarbete med externa aktörer (regionala aktörer, andra kommuner, 

privata aktörer)? Ge gärna exempel på när det sker, vilka former det tar och 

vilka inom kommunen som involveras. 
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- Upplever du att ni har möjlighet att påverka externa aktörers inriktning och 

agerande? Hur ges de möjlighet att påverka er planering? 

- Hur skulle samverkan med externa aktörer kunna förbättras? Inom vilka 

områden och på vilket sätt?  

Kunskap och kompetens 

- Hur upplever du att kunskapen om hållbart resande, transportsnål 

samhällsutveckling, bilsnål planering och stadsplanering är hos politiker, 

tjänstepersoner samt konsulter/arkitekter? 

- Inom vilka områdens upplever du att det saknas kunskap? Vad får det för 

konsekvenser? 


