
 EXAMENSARBETE INOM SAMHÄLLSBYGGNAD, 

 AVANCERAD NIVÅ, 30 HP 

 STOCKHOLM, SVERIGE 2017 

 

 

 

 

 

 

Aktörsperspektiv och planering för cykeln i Södra 

Solvallastaden, Stockholm. 

ADAM HJORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KTH 

SKOLAN FÖR ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRITA SoM EX 2017-20 

  

www.kth.se 



iii 

 

Författare: Adam Hjort 

Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad, KTH 

Examensarbete inom Urban och Regional Utveckling 

Exjobb för Sweco Stockholm 

Avancerad nivå, 30 HP 

Stockholm, Sverige 2017 

Handledare: Jacob Witzell 

Examinator: Vania Ceccato 

Datum: 2017/06/01 

KTH, Kungl. Tekniska Högskolan 

Masters Programme Sustainable Urban Planning and Design  



iv 

 

Stockholm as a city, at this moment, is experiencing a massive, and extensive, change, which 

is most of all recognizable from the large construction of housing. What once was considered 

as the city limit, has now changed. Along with this development the bicycle, as a mode of 

transportation, has gained more attention, since approximately the late 1990s, within the 

municipal politics and planning. A mode of transportation which the city once rather 

disregarded and built away, is on its way back. The vision is for Stockholm in the future to be 

able to profile itself, as a bicycle city. In the city’s strategic governing documents, is 

demonstrated clearly, how an important part of the future city is a transportation system which 

has a great, long-term, focus towards sustainability. A transportation system which will 

prioritize bicycles, instead of cars.  

This paper aims at investigating the importance, and part, bicycling play in the city’s urban 

development. The relationship between the visions, aims, and strategies, set for the future traffic, 

and how it’s proved in actual planning. The paper investigates the comprehensive state of the 

bicycle, generally, of how Stockholm is planning, and then comparing with a specific project 

called Södra Solvallastaden. Which is a new development, in the Bromma area of Stockholm, 

were its stated how the area is being developed as a ‘bicycle city’.  

The theory focuses on the two concepts ‘helhetssyn’ (comprehensive view) and ‘samverkan’ 

(collaboration), common in the strategic documents, and important for what is known as a 

‘samordnad planering’, meaning a more collaborative planning, which focus on how a more 

sustainable urban development is possible when a more inclusive planning of traffic and 

housing development is practiced. The differences between the perspectives are highlighted, 

and the aim here is to reveal which the preconditions for planning are. Decision making, and 

the decision-making process, within in planning is centred. Additionally, two complementing 

theories are used, which also focus on the process from a power, and organizational, perspective.  

The empirical part consists of qualitative data from both interviews with planers at 

Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, and the private developer in 

Solvallastaden, and the strategic governing documents for Stockholm, and earlier research 

within traffic and bicycle planning, sustainable development and sustainable transportation 

systems. The empirical material has then been analysed with help of the theory of how decisions 

happen in organizations, active participation and democratic processes, and as well 

collaborative planning – comprehensive perspective, collaboration and preconditions for 

planning.  

This study show that even if the strategic governing documents advocate how bicycling should 

be prioritized, and have a significant part of a long-term sustainable urban development, the 

bicycle, in projects, hasn’t always an inclusive part of the planning process. Planning for 

bicyclist is foremost thought of on a larger, regional, commuting level, outside of development 

and more through green park grounds. In the more local, urban space, there’s a very weak focus 

towards bicycling. This depends on the planning preconditions bicycling has, which is affected 

by how the city is organization itself, traffic planers involvement in decision-making and 

planning processes, the local politics, separated interests and conflicts between administrations, 

the historical inheritance, the separated levels of collaboration, and whom are given the 

opportunity to take an active part and shape the comprehensive view of projects.   
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Stockholms stad genomgår vid denna tidpunkt en ofantligt stor, och expansiv, förändring, vilket 

kännetecknas framförallt av ett massivt bostadsbyggande. Det som en gång var stadens 

gränstullar, har nu utvidgats. Parallellt med denna utveckling har cykeln som trafikslag fått allt 

starkare medvind sedan framförallt slutet av 1990-talet, inom den kommunala politiken och 

planeringen. Ett tidigare uträknat, och bortbyggt, trafikslag är nu på väg tillbaka. Visionen är 

att Stockholm i framtiden ska kunna profileras som en cykelstad. Detta framgår framförallt 

tydligt i stadens strategiska styrdokument, hur en viktig del av det framtida Stockholm är ett 

transportsystem med fokus mot hållbarhet och långsiktighet. Ett transportsystem vilket skall 

prioritera ett ökat cyklande i staden, framför bilen.  

Denna studie syftar till att undersöka vilken roll, och betydelse, cykeln har i stadsutvecklingen. 

Hur korrelationen är mellan visioner, målsättningar och strategier för trafiken, och hur det 

faktiskt kommer till uttryck inom planeringen. Studien undersöker hur det översiktliga läget 

inom samhällsplanering ser ut för cykeln i Stockholm, för att sedan undersöka hur det ser ut i 

det specifika stadsutvecklingsprojektet, Södra Solvallastaden.  

Teorin fokuserar på helhetssyn och samverkan, två återkommande strategier i stadens 

styrdokument, viktiga för en samordnad planering, vilket ämnar till hur en hållbar 

stadsutveckling är möjlig genom att en mer inkluderande planering av trafik och bebyggelse 

utövas. Skillnader mellan olika perspektiv lyfts fram, för att visa på vilka 

planeringsförutsättningar som existerar. Beslutsfattandet, och framförallt processen, inom 

planeringen är det som betonas. Ytterligare används två kompletterande teorier vilka också är 

inom samma tema, utifrån ett makt- och organisationsperspektiv.   

Empirin utgörs av kvalitativa data från både interjuver med planerare vid Exploateringskontoret, 

Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, och den privata markägaren i Solvallastaden, samt 

skriftliga dokument från framförallt Stockholms stad och forskning inom bl.a. trafik- och 

cykelplanering, hållbar stadsutveckling och hållbara transportsystem. Det empiriska materialet 

har sedan analyserats med hjälp av teorierna gällande hur beslut fattas i organisationer, aktivt 

deltagande och demokratiska processer, samt samordnad planering - helhetsperspektiv, 

samverkan och planeringsförutsättningar.    

Studien visar att även om Stockholms strategiska styrdokument talar för hur cykeln skall 

prioriteras, och ges en betydelsefull roll för en långsiktig hållbar stadsutveckling, inkluderas 

cykeln inte alltid i planeringsprocessen. Det planeras för cyklister främst utifrån ett större, 

regionalt, pendlarperspektiv. Inom det mer lokala är det ett fortsatt svagt fokus på cyklisterna. 

Detta beror på vilka planeringsförutsättningar cykeln ges, vilka påverkas av bl.a. hur staden 

organiserar sig, trafikplanerares deltagande i beslutfattande- och planeringsprocesser, den 

kommunala politiken, särintressen och konflikter mellan förvaltningar, det historiska arvet, 

samt skilda nivåer av samverkan, och vilka som aktivt får vara med att forma helheten i projekt. 

Nyckelord: Samverkan, Helhetsperspektiv, Cykelplanering, Samordnad planering, 

Solvallastaden, Stockholm.  
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Cykeln är det trafikslag det talas otroligt mycket om i dagens Stockholm, framförallt är det 

tydligt utifrån stadens strategiska styrdokument hur en långsiktigt hållbar utveckling förutsätter 

ett ökat cyklande. Antal cyklister har sakta ökat de senaste åren, och visionen tycks innebära 

ett försök för Stockholm att återupprätta den tid då bilen inte favoriserades, när det stora antalet 

cyklister var en självklar del av stadens trafik. Ett ökat cyklande bör anses vara positivt då detta 

trafikslag bl.a. bidrar till förbättrad hälsa, är skonsamt mot miljön, yteffektivt, samt kan bidra 

till en bättre privatekonomi och en mer hållbar utveckling (Stockholm, 2010; Emanuel, 2012).  

Faktum är att cykeln har fått ett uppsving i Sverige, och i flera städer runt om i landet ser mer 

hur cykeln är en viktig del av framtida stadsutveckling. Jämfört med inte allt för länge sedan 

har cykeln gått från att ha en icke existerande roll i samhällsplaneringen, till att idag, placeras 

längst upp på den hierarkiska trafikslagsstegen. Ett ökat cyklande beskrivs, i Stockholms 

styrdokument, mer som ett måste för stadens strävan om att bli mer hållbar, och den har kommit 

att bli en av de viktigare målsättningarna för trafikens och stadens utveckling (Stockholm, 2010; 

Stockholm, 2012).   

Stockholm stad talar om att cykeln är ett av de viktigaste trafikslagen för att kunna skapa ett 

mer hållbart samhälle. Det är förstås skillnad på att tala för cykeln, och att faktiskt planera för 

ett ökat cyklande. Det tolkas annorlunda beroende på vem du frågar hur de utformade 

visionerna, och målsättningarna, staden har skall realiseras. Stockholms stad förespråkar att 

cykeln som trafikslag bör prioriteras, tillsammans med gång och kollektivtrafik. Hur ser då 

situationen för cykeln idag ut? Är den verkligen prioriterad inom planeringen, vilket staden 

förespråkar. Verkligheten är att cykeln är i en kamp med framförallt bilen, vilket är det fortsatt 

dominerande trafikslaget i staden. Detta beror mycket på vilka planeringsförutsättningar cykeln 

har för att lyckas. Det finns även kopplingar till hur involverade aktörer är relevanta för den roll 

cykeln får i planeringensprocesser, i stora som små projekt, eller ifall det existerar ett 

engagemang överhuvudtaget. Detta är också problematiken för cykeln, vilken är en del av ett 

större transportsystem. Varje enskilt projekt påverkar helheten, dvs. stadens trafik (Koglin, 

2013).   
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Examensarbetet syftar till att analysera och diskutera hur korrelationen mellan strategier, 

målsättningar, och visioner, planering och genomförande ser ut för cykeln i Stockholm stad. I 

denna process skall olika involverade aktörers perspektiv lyftas fram. Studien kan 

förhoppningsvis bidra till att belysa både utmaningar och utvecklingsmöjligheter för vad man 

hoppas åstadkomma för cykeln som trafikslag i Stockholm stad.  

Målet med denna fallstudie är att främst demonstrera hur Stockholms stad skildrar och 

förespråkar cykeln som trafikslag, för att i nästa skedde illustrera hur man i planeringsprocessen 

planerar för cykeln. De involverade aktörernas kunskap, åsikter och värderingar om cykeln som 

trafikslag ska konkretiseras, samt vad som är huvudsakligen viktigt för dem att åstadkomma – 

utifrån den roll de har. Avslutningsvis skall examensarbetet visa prov på hur stadens intentioner 

för cykeln kommer till uttryck i ett aktuellt projekt, och därefter försöka exemplifiera relevanta 

faktorer för vad cykelplaneringen kräver i Stockholm stad.   

- Hur planerar man för cykeln som trafikslag i Solvallastaden? 

- Vad är huvudsakligen viktigt för olika involverade aktörerna i planeringsprocessen, 

och vad är deras syn i fråga om cykeln och cykelstaden? 

- Vilka av stadens intentioner för cykeln kommer till uttryck i praktiken? 

Detta examensarbete utgår från Stockholm stads styrdokument, och framförallt det som framgår 

i stadens visioner, målsättningar, och strategier för hur staden planerar för cykeln som trafikslag. 

Studien försöker visa hur trafikplanering är en viktig del av stadsutvecklingen. Denna studie 

avgränsas till att främst undersöka cykelns roll. Arbetet tar avstamp utifrån det ovannämnda 

och sedan undersöks ett pågående stadsutvecklingsprojekt i Bromma området, känt som Södra 

Solvallastaden. Parallellt med detta breddas perspektivet, dvs. från cykelplanering i det aktuella 

fallet till vilken roll cykeln har mer generellt i Stockholms kommuns planering.  

Södra Solvallastaden utgör det geografiska området för studien, det empiriska materialet utgörs 

däremot av Stockholms Stads styrdokument, tidigare forskningen samt semistrukturerade 

intervjuer med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret och den privata 

markägaren i Solvallastaden.  

Projektet, Södra Solvallastaden, är ett pågående projekt vilket befinner sig i den avslutande 

fasen av planprogramsprocessen, och väntar på ett sista godkännande av Stockholms stad innan 

detaljplanering påbörjas.  
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I nordvästra Stockholm, Brommaområdet, planeras byggandet av den nya stadsdelen Södra 

Solvallastaden. Platsen är enligt Promenadstaden (Stockholm, 2010) ett s.k. centralt beläget 

utvidgningsområde. I linje med Översiktsplan (ÖP), förespråkande av en tätbebyggelsestruktur 

i denna typ av ’zon’, planeras Solvallastaden. Solvallastaden är likt andra stadsförnyelseprojekt 

en del av stadens förtätning- och nybebyggelsestrategi, projektet skall bidra till målet om 

200 000 nya bostäder till år 2030. Solvalla är en gammal förening, och har utvecklats över 

många år till en arena med flera typer av arrangemang, och inte enbart travsport vilket de flesta 

associerar med arenan (Södra Solvallastaden planprogram, 2016). 

Målet är att utveckla mellan 1200–1500 nya bostäder på mark avsedd i nuläget till parkering. 

Solvalla arena lyckas locka en större mängd besökare under ett fåtal tillfällen per år, det är 

därför försvarbart att utveckla bostäder på yta avsedd för besöksparkering. Solvallastaden 

lanseras med sloganen ’Ett liv i rörelse’ där människan och fysisk aktivitet står i fokus för 

mycket av planeringen av området. Här planeras det för en ny multisporthall, idrottsskola samt 

omvandling av befintlig travträningsbana i Solvallaskogen, för fler möjligheter till rekreation. 

Ett aktivt liv är i fokus för planeringen där även den ’gröna promenadstadens anda’ utvecklas 

(ibid.).  

Attraktionen för detta stadsutvecklingsprojekt, och denna framtida stadsdel, kommer att öka i 

och med implementeringen av den nya spårvagnslinjen mellan Helenlund och Ulvsunda, med 

ett stopp i Solvallastaden, en del av tvärbanans Kistagren. Från den nya hållplatsen 

Solvallstaden kommer även bussförbindelser finnas. För cykeln planeras ett stråk utmed 

Bällstavägen och Ulvsundavägen vilka skall förses med ett utbyggt pendlingsstråk. Enligt 

planprogrammet skall detta bidra till goda alternativ att ta sig från och till området utan bil. I 

planprogrammets syfte skildras det även hur trygghet, och smidighet, är väsentliga faktorer för 

att gå, cykla, mötas, vara aktiv, och åka kollektivt (ibid.).  

I principbeskrivningen för Solvallastadens stadsbyggnadsidé framgår det, under målsättningen 

att skapa ’en naturnära och aktiv’ stadsdel, att cykeln skall få ta plats. Området planeras utifrån 

principerna gällande bra cykelsäkerhet, god framkomlighet, samt bra kopplingar till det 

regionala cykelnätet. God tillgång för besökare, och bosatta, till väl planerade cykelparkeringar, 

inom kvarter, offentliga platser samt hållplatsnära område, nämns även vara en grundläggande 

förutsättning för cykeln att lyckas. När Solvalla har stora evenemang och ett större antal 

besökare krävs det av trafikplaneringen att planera för att minska potentiella konflikter mellan 

skilda trafikslag. Stor vikt läggs därmed på hur gång-, cykel-, kollektiv- och fordonstrafik, 

främst till och från arenan, skall planeras för, när trafikslagen skall korsas och sammanvävas. 

En trygg och funktionell trafikmiljö, för de stora och små flödena av besökare, är då möjlig att 

åstadkomma (ibid.). Det framgår följande i planprogrammet, med koppling till områdets 

övergripande struktur, gällande gatunätet: 

”Gatunätet är hierarkiskt ordnat och utformat, för att vara orienterbart och effektivt leda 

trafik av olika slag såväl till områdets målpunkter och bostadskvarter som till omgivande 

områden.” (Södra Solvallastaden program, 2016).  

Det beskrivs hur människans rörelse prioriteras framför bilens. Utifrån det planen skildrar 

gällande gatunätets hierarki samt hur cykel-, gång- och kollektivtrafik skall få ta plats är den 
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logiska slutsatsen att cyklister kommer före bilen och prioriteras yta. Det beskrivs även, i plan- 

och bebyggelsestruktursavsnittet, hur planeringen skall främja för människor att vara ’aktiva’ 

och kunna gå, cykla och åka kollektivt enkelt (ibid.). Planprogrammet nämner, gällande 

gatustrukturen, att gatuhierarkin betonar hur trafiken skall ledas runt i området på ett 

orienterbart och effektivt sätt. Trafikmängd, och gatans funktion, är avgörande för attraktion 

och säkerhet, framgår det. Figur 1 illustrerar det framtida gatunätet där en klassificering 

genomförts, och gatunätet delats in i lokal-, mellan- och (huvud)entrégata (ibid.).  

”På flera gator prioriteras gående och cyklister framför biltrafikanter så att det blir lätt att 

på ett skyddat sätt ta sig mellan bostad och viktiga målpunkter i området och dess omgivning 

och kopplingar till omkringliggande regionala gång- och cykelstråk. På vissa bilfria gator 

kommer trappor att behövas för att hantera höjdskillnader, vid behov kompletterade med 

ramper.” (Södra Solvallastaden program, 2016).  

 

Cykeltrafiken planeras för på separata cykelbanor och i blandtrafik, det sistnämnda syftar på 

gaturum inom bostadskvarter där ett lägre tempo bidrar till ökad säkerhet för de oskyddade 

trafikanterna. Enligt planprogrammet skall goda förutsättningar att parkera cykeln även 

Figur 1: Det planerade området – Södra Solvallastaden. Källa: Södra Solvallastaden program, 2016 
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utformas, där 2,5–4 platser per 100 m2 BTA (bruttoarea), 2,5 platser för 35 m2 eller större 

studentlägenheter och 1,5 platser för de mindre än 35 m2. Det skall vara möjligt för boende att 

parkera cykeln i garage och på bostadsgårdar, för besökare på gatumark. Cykelparkeringar vid 

butiker, skolor och annan verksamhet i området är inte ännu fastställt. Allt relaterar till, 

förklarar man, de aktuella förutsättningarna.  

Södra Solvallastaden är ett offentliga-privata-samarbete, där den ideella föreningen, dvs. 

travsällskapet, är den större markägaren och äger 70 % av marken och staden de resterande 30 

%.   

  Figur 2: Solvallastadens lokalisering i Stockholm. Källa: Rufs Cykelplan 2014 
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Examensarbetet är uppdelat i tre avsnitt. Det första avsnittet utgörs först av det teoretiska 

ramverket, här introduceras teorier om hur beslut fattas i organisationer, aktivt deltagande och 

demokratiska processer, samt vad en samordnad planering innebär. Den andra delen är metod 

kapitlet och där introduceras metoderna som har brukats i denna studie och hur arbetet har gått 

tillväga.    

Det andra avsnittet utgörs av sekundära data, vilket har tagits fram med hjälp av en kvalitativ 

dokumentanalysmetod av flera olika källor. Förutsättningar, bakgrund och tidigare forskning 

för cykeln, och trafikplanering, i Stockholm, samt i Sverige, presenteras. 

Det sista avsnittet är uppdelat i tre delar, varav den första delen presenterar det empiriska 

materialet bestående av styrdokument från Stockholm stad, sekundära data, och primära data 

vilket framställts genom intervjuer. Det andra delen analyserar det empiriska materialet 

gentemot det teoretiska ramverket, samt förutsättningar, bakgrund och tidigare forskning, 

presenterat i avsnitt två. Den sista, tredje delen, är slutsatserna vilka bygger på de tidigare 

delarna. Examensarbetets syfte, mål och frågeställningar knyts ihop, och förslag ges på vidare 

forskning.  
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I detta avsnittet introduceras det teoretiska ramverket för studien. Först organisationsteorier, 

March förklaras utifrån olika perspektiv och uppfattningar gällande hur beslut fattas i 

organisationer. Nästa del beskriver Flyvbjergs teorier gällande ett aktivt deltagande i 

planeringsprocessen, och hur de blir mer demokratiska. Avslutningsvis presenteras teorier om 

samordnad planering vilket innefattar hur trafik- och bebyggelseplanering skall ses som ett, 

vilket bl.a. Boverket förespråkar. Tornbergs forskning om helhetsperspektivet beskrivs sedan, 

vilket är ett återkommande begrepp i styrdokumenten. Den modell han även har arbetat fram 

presenteras, vilken fokuserar på hur det är viktigt att lyfta fram skillnaderna för att se vilka 

planeringsförutsättningarna är, i det specifika projektet.    

Forskning vilket undersöker den beslutsfattandeprocessen, i organisationer, fokuserar främst på 

hur beslut bör fattas. Forskare försöker att finna bättre tekniker vilka kan förklara rationaliteten 

i beslut, utifrån de beslutfattande aktörerna i organisationer. March’s (1991) försöker även han, 

till en viss del, teoretisera kring hur ’beslut bör fattas’, det är däremot inte det han valt att 

fokusera på. Hans huvudfokus är riktat mot hur beslut har fattats i organisationer, och hur det 

talas om beslutsfattandeprocesser. Tidigare forskning gällande organisationer har visat prov på 

hur det existerar begräsningar för det rationella beslutsfattandet. De två perspektiven, 

konsekvens och föredragna valmöjligheter, ställs gentemot varandra och förklarar varför ett 

beslut har fattats och att den maximala lösningen implementeras. March (1991) argument vill 

däremot visa på hur handlingar i processen är mer betydelsefulla, vilka inte är baserade på 

utfallet av ett beslut, snarare kan besluts fattas på vad som ansetts mest logiskt lämpat än vad 

den mest logiska följden. 

Rational-choice teorier vilket inkluderar bl.a. teorier om rationalitet i samband med osäkerhet 

och ambiguitet, risktagande samt teorier om begränsad rationalitet, har utvecklats med fokus 

mot hur både organisationer och individer i beslutsfattandet agerar som enskilda individer. När 

organisationer behandlas som en enskild individ uppstår ett dilemma, menar March (1991). 

Organisationer bör betraktas vara ett kollektiv av enskilda individer för att kunna förstå deras 

beslutsbeteende, och den kollektiva organisationen med sina medlemmar har många skilda 

målinriktningar. Vanligtvis inom choice teori talar man utifrån ett slags kontraktsperspektiv där 

konflikter bland de olika målinriktningarna problematiserar avkastningsmöjligheterna. 

De skilda målinriktningarna för de involverade medlemmarna är också en grundläggande del 

av vad March (1991) beskriver som ’de politiska visionerna i beslutfattande’. Tillskillnad från 

teorier gällande kontraktet, mellan aktörer och dess vinningar, kan beslut ske i den politiska 

processen utan konsensus, eller som lösning till konflikten. Det föreslås även ett fåtal regler för 

hur man kan agera rationellt i ett politiskt system. March (1991) förklarar i ett exempel, gällande 

en s.k. utbytessituation, hur makt kommer från att vilja ha det andra inte vill, och från att ha det 

andra vill ha – begär och tillgångar. Det ligger närmare verkligheten, för beslutsfattandet, hur 

konflikter uppstår bland aktörer när det är svårt att komma överens för vilka valmöjligheter man 

har. Beslutsfattande relaterat till konflikt, framförallt när det involverar politiska aspekter, enligt 

March (1991) är de oändliga. I ett försök att separera beslutsprocessen i två steg, involverar det 
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första steget politiken där alla kan acceptera ett antal valmöjligheter, och sedan agerar man, 

vilket anses vara det nästa ekonomiska steget. Problemet är att politiken är ständigt involverad 

och försöker, strategiskt, påverka alla instanser. Kortfattat så drivs aktörerna, rationellt sett, av 

att uppnå sina särintressen, samtidigt påverkas de av andra aktörer med samma agenda. 

Samhällsgeografin tar till sig idén om att beslut människor fattar är ett resultat utifrån de val en 

människa tar. De etablerade ’theories of choice’ betonar hur beslutsfattandet är en avsiktlig, 

följdriktig handling baserad på fyra faktorer (March, 1991): Kunskap om alternativen – 

beslutsfattare har ett antal alternativ för handling, kunskap om konsekvenserna – beslutfattare 

har viss kännedom om konsekvensen av alternativa utfall, en konstant rangordning av de 

föredragna valmöjligheter – beslutsfattaren har konstanta värden utifrån de alternativa 

konsekvenserna för handling vilka kan be bli jämförda med deras subjektiva värde, samt 

beslutsregel – beslutsfattare har regler och väljer utifrån det ett alternativ för handling baserat 

på konsekvenserna för valmöjligheterna. Fattade beslut uppfattas vara avsiktliga rationella val. 

March (1991) argumenterar att denna modell bör anses mer hållbar då de grundläggande 

idéerna är flexibla, till skillnad från mer enkla ”Rational-Choice” modeller, vilka åskådliggör 

endast vissa sanningar. Med detta syftar han på hur modellens flexibilitet möjliggör alternativet 

för förändring. När en situation uppstår om huruvida modellen inte skulle passa, finns det 

utrymme för att tolka kunskap, eller det som föredras annorlunda.  

De introducerade teorierna, i föregående stycken, är på olika sätt rationella teorier, och 

fokuserar på olika områden inom beslutsfattandet. Det March (1991) däremot argumenterar för 

är hur dem har valt att ignorera och underminera en alternativ logik för beslut – ’the logic of 

appropriateness, obligation, duty and rules’ – vilka är både intelligenta och genomträngande. 

Roll och plikt reflekterar denna logik till skillnad från det rationella, dvs. reglerna kommer före 

egenintresset. Det är de institutionella strukturerna, kulturella normerna och standardiserade 

förhållningssätten vilka utgör en stor del för organisationer beteende. ’Regler för lämplighet’ 

fokuserar på att finna samband mellan, eller passa ihop, situationer och identiteter. Förmågan 

att få osäkra, mer svår definierade, förändrigla regler att passa ihop med ett antal växlande 

situationer. Enligt March (1991) ställs de följande frågorna; 

- Situation. Hur definierar jag den situationen jag befinner mig i? 

- Identitet. Vilken typ av person är jag? 

- Samband. Vad är lämpligt för en person som mig i en situation likt denna? 

Regler kan inte garanteras vara intelligenta eftersom de, vilket March (1991) argumenterar för, 

kan omfatta element av dåraktighet, kontinuitet och förändring. Regler förändras över tid och 

de aktuella reglerna är resultatet av information producerat från tidigare analyser och 

erfarenheter. Regler kan uppfattas involvera ett implicit kontrakt, vilket reflekterar ditt beteende 

och uppförande, och kontraktet betyder därmed att du kommer bli behandlad likvärdigt tillbaka. 

March (1991) betonar även ifall exempelvis målsättningar anpassas relativt snabbt till 

erfarenheter, finns risken att det kan förekomma bra utfall vilka uppfattas som misslyckanden, 

och tvärtom. I organisationer kan detta ofta handla om samspelet mellan kompetensutveckling 

och snabbt adoptera nya strategier. Det andra är hur handlingar kan uppfattas påverkas av en 

växande grupp oföränderliga regler. Enskilda regler är oföränderliga, den större gruppen av 

regler förändras över tid däremot, antingen överlever dem eller utbyggs. Beslutsfattandet kan 

också uppfattas som en avbildning av regler spridda genom en grupp organisationer likt ringar 
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på vattnet. I väldigt många fall väljer organisationer att imitera varandra, detta kan i flera 

avseenden vara positivt men inte alltid (ibid.).  

March (1991) argumenterar att utfallen från ett beslut kan tolkas vara en företeelse, eller ett 

föremål, än det mest essentiella för att förstå hur ett beslut fattats. Beslut påverkas av ett flertal 

faktorer och rationella, dvs. de planerade rationella valen för beslut, samt logiska 

lämplighetsteorier, där beslut realiserades baserat på en struktur av organisatorisk praktik och 

regler, underskattar ofta besluts komplexitet och förlägenhet.  En organisations väg till ett beslut, 

argumenterar March (1991), är en konstellation där allt händer på en och samma gång, det 

förklarar bl.a. hur olika verksamheter inom en organisation agerar med måttlig kontakt till de 

andra, hur policys inte implementeras och hur relationen mellan lösning och problem kan vara 

tvivelaktigt. Beslutsprocessen i organisationer, förklarar March (1991), kan uppfattas som en 

stor fotbollsplan med många mål. Flera kan delta vid olika tidsperioder, men inte alla, och vissa 

individer har makten att addera eller subtrahera antalet fotbollar. Spelare på planen sparkar 

bollarna i sin tur mot ett mål, eller målen de föredrar, och undviker de andra.  

Antagandet att processen är mindre betydelsefull, och själva utfallet är det relevanta, 

förekommer inom ’theory of choice’. Meningen i livet är valet, förmågan att påverka, inte vägen 

dit. Individer slåss för en plats vid bordet, att få delta i processen. Det märkliga är, vilket March 

(1991) försöker förklara, är att väl där förändras deras beteende, och makten man tilldelats för 

att påverka brukas ej. Detta syftar även till hur insamlade data för beslut kan ignoreras, och hur 

tillmötesgående inflytelserika individer är gentemot att implementera, eller inte, organisationers 

policys, vilket reflekterar vilken grad av inverkan de har. Tidigare studier har visat hur 

ledandepositioner involverar, till stor del, möten med människor och utförandet av andra 

chefslikande sysslor och betydligt mindre beslutsfattande (ibid.). 

March (1991) argumenterar för hur detta bevisar att beslutsprocessen handlar väldigt lite om att 

fatta beslut, vilket sker mer eller mindre slumpartat. Processen gällande ett val utgör mer: en 

möjlighet för att förstå vad som sker – vad man åstadkommit och skäl vilket kan godkänna 

handlingar, ett tillfälle för att utdela ris och ros – reflektera över relationer på ett positivt och 

negativt sätt, vilket understryker aktörers maktpositioner och status, samt ett tillfälle för att 

utbilda de yngre, mindre erfarna, och en chans för att njuta av faktumet att man får delta. 

Makt kan på inte bara ett, utan flera sätt, dominera det rationella i planprocesser. Det är därmed 

relevant, betonar Flyvbjerg (2002), att undersöka de underliggande faktorer vilka påverkar 

stadsutvecklingen. En av de mer betydelsefulla berör de personer vilka är involverade i det 

politiska systemet. Dessa personer beskrivs vara framförallt starka, och starka individer bör 

också betraktas vara inflytelserika. De kan forma idéer och knyta avtal, och få dem godkända 

innan de är en del av dagordningen. Ett exempel är hur det kan råda konsensus mellan vissa 

aktörer för hur ett område, eller gata, bör planeras och byggas. Hur vissa idéer får medvind och 

prioriteras beror på att makt inte är rättvist fördelad mellan alla aktörer i planprocessen. 

Flyvbjerg (2002) förklarar hur ett vanligt och förekommande scenario är grupperingar. 

Grupperingar kan ha makten att manipulera och styra dagordningen, samt bestämma vad den 

skall inrymma. Detta kallar Flyvbjerg för makten över dagordningen.  
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För att förbättra förutsättningar och skapa mer demokratiska planprocesser, dvs. bättre sådana, 

bör man arbeta för att minska riskerna för att makt används på tvivelaktiga sätt. Det krävs då 

att personer tar en aktiv roll och deltar i planprocessen, eftersom demokratisk planering 

involverar partnerskap, konflikt och makt. Det problematiska är hur det inte alltid är helt enkelt 

för vissa aktörer att ta en aktiv roll. Det optimala är att alltid vara närvarande, och delta från 

start. Flyvbjerg (2002) föreslår som lösning att stadens styre skall strukturera planprocessen 

med alla involverade aktörer. Mer demokratiska processer involverar en ökad dialog, och ett 

mer demokratiskt beslutsfattande går att kännetecknas vid ett starkt stöd. Stadsstyrelsen roll 

syftar till att ha en aktiv roll och identifiera aktörer. Det är också viktigt att planeringsstyrelser, 

från start till mål, är delaktiga i den beslutsfattande processen. Stödja stadsutvecklingen hela 

vägen från policyidé till detaljplanering, politiskt stöd, och genomförande. 

Det bör vara ett av stadens mål att producera demokratiska planer och policys, inte det motsatta. 

Flyvbjerg (2002) försöker problematisera planprocessen och ställer frågor som: Vart är vi på 

väg? Vilka vinner och förlorar, utifrån vilka makt mekanismer? Är detta en utveckling som är 

åtråvärd? Vad skall göras? Alla är dem s.k. värde-rationella frågor, vilket också innebär att de 

kan alla besvaras på olika sätt beroende på vem du frågar. Maktförhållanden argumenterar 

Flyvbjerg (2002) är en mycket stor del av, och hur, stadsutvecklingsprojekt planeras, utformas 

och vilka idéer som implementeras. Makt, förklarar han, har ett dynamiskt och sammanfallande 

förhållande med rationalitet. Makt kan producera rationalitet, och rationalitet kan producera 

makt. Detta förhållande, mellan de två, är däremot inte ett jämlik sådant eftersom makt har en 

tendens att dominera över det rationella – ett asymmetriskt förhållande.  

Det en samordnad planerings syftar till är det namnet också avslöjar, mer samverkan mellan 

sektorer och aktörer i stadens planering. Planeringen av transportsystemet och stadsplaneringen 

i staden är två likvärdiga spelare. Den samordnade planeringen fokuserar på att sträcka sig 

bortom diskussion gällande vilka fysiska lösningar är bäst lämpade, utifrån en viss lokalkontext. 

I Sverige var Boverket (2002) initiativtagarna och förespråkade en mer samordnad bebyggelse- 

och trafikplanering, och var delaktiga att utveckla ’Den Goda Staden’ projektet vilket 

involverade detta. En god utveckling för tätorter är starkt förankrade i hur man planerar för den 

välfungerande staden. En god utveckling kan ekonomiskt sett vara gynnsamt för staden, vilken 

i sin tur kan också attrahera fler invånare. Utveckling, och utvecklingstrycket skapar däremot i 

sin tur problem, vilka har en direkt inverkan på stadens transportsystem. Fler invånare har 

inneburit en ökad bilism vilket kräver mer utrymme, och ökar buller, olyckor, klimatet och 

luftföroreningar (Tornberg, 2009). 

Den mer samordnad planering syftar till att försöka förbättra förutsättningarna för 

tätortsutvecklingen, där de relaterade problem också kan förbättras. Processerna vilka leder till 

en hållbar stad, och ett hållbart transportsystem, betonas vara lika väsentliga som kunskapen 

för det som eftersträvas. Det lyfts fram hur det saknats en helhetssyn gällande hur 

transportfrågor är viktig del i processen, dvs. för helheten, i stadsutvecklingen. Kunskap om 

den hållbara staden leder inte nödvändigtvis till handling, betonas. Samverkan och helhetssyn 

har förespråkats, i Den Goda Staden för en samordnad planering, och för hur svenska städers 

roll i en hållbar utveckling kan förbättras, och bli mer hanterbart (Tornberg, 2009).  
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Samhällsplaneringen kan beskrivas vara en ständigt aktiv process vilket arbetar utifrån ett 

framtidsperspektiv. Framtida utveckling är konsekvenserna från de beslut planeringen fattar 

idag. Skall en stad bedriva en mer samordnad planering vilket innebär ett bra samspel mellan 

olika aktörer i planeringsprocessen måste också det mellanmänskliga lyftas fram. Det kan 

relateras till helhetssyn i planeringen, vilken i sin tur kan relateras till samspelet i planprocesser. 

Helhetssyn är och kommer att förbli en problematik eftersom processen i sig kräver människor, 

människor vilka härstammar från olika sektorer med skilda perspektiv och uppfattningar 

(Tornberg, 2009).   

Helhetssyn är ett knepigt begrepp och vad det egentligen innebär är för många svårt att sätta 

ord på. Tornberg (2009) skriver hur ”Svårigheter att samordna stadens aktörer i gemensamma 

processer tyder dock på att innebörden i begreppet ”helhetssyn” inte alltid är självklar. Helheten 

förändras ständigt beroende på situation och sammanhang, detta för att alla involverade skall 

enklare kunna handskas med begreppet. Vilka aktörer är involverade, berörda eller inte, och 

vilka frågor är relevanta eller inte. Helheten, hur den än definieras, menar Thornberg (2009), i 

praktiken alltid involverar hur vissa aspekter är delaktiga och andra utesluts. Huruvida en 

process har involverat allt det som anses relevant kan i flera avseenden ifrågasättas, samtidigt 

är var situation unik och ställer därmed olika krav vilket kan ge förklaringen till varför allt 

revelvant inte är inräknat.  

”I den mån ”helhetssyn” eftersträvas framstår det som rimligt att efterlysa en precisering 

av innebörden i det när det används i praktiska planeringssammanhang. En tolkning av det sätt 

begreppet ”helhetssyn” används […] är att peka på behovet av ett sektorsövergripande 

perspektiv.” (Thornberg, 2009).  

Helhetssynen, i samtliga av de tre projekten i ’Den Goda Staden’, var långt ifrån självklara för 

de delaktiga aktörerna, vilka härstammar från olika sektorer. Det sektorsövergripande 

perspektivet och arbetet med hur helhetsperspektivet kan eftersträvas, går att relaterat till hur 

Köpenhamn organiserar sin stadsplanering. I Köpenhamn ingår stads- och trafikplanering samt 

miljö i tekniska- och miljöenheten. Förvaltningar är sammansatta tillsammans för att öka 

samarbete. Ansvariga i förvaltningar möts i uppstarten av projekt för att diskutera hur upplägget 

bör se ut, lyfter fram trafik, miljö och bebyggelse tillsammans. Det går argumentera för hur 

denna integrering av verksamheterna förespråkar ett ökat arbete med helhetssynen (Koglin, 

2015). Thornberg (2009) argumenterar för hur helhetssynen är i ständigt behov av att avgränsas 

för att göra det hanterbart, även om det ska inkludera ”det hela”. Med detta lyfter han fram en 

oerhört viktig fråga för planeringen: ”[…] hur och av vem säkerställs att rätt ”helhet” har 

definierats?” (Tornberg, 2009).   

Problem kring helhets begreppet uppstår då det finns skilda meningar mellan olika professioner, 

och mellan olika intressenter. Här delar Thornberg Håkanssons (2005) argument att 

åskådliggöra hur professioner arbetar utifrån sina synsätt och begreppsapparater, vilket andra 

yrkesgrupper i sin tur kanske inte alls delar. Betraktelsesättet är det viktiga och inte innehållet 

i sakfrågan – konflikter baseras på motsättningar mellan perspektiveten. Intressekonflikter för 

planeringen är framförallt hanterade medhjälp av remissförfaranden och samråd, 

motsättningarna mellan perspektiven har det svårt för att hantera däremot. Bland politiker och 
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tjänstemän, yrkesgrupper och sektorer, samt regelansvariga och initiativtagare, existerar det 

flera skillnader i perspektiv (Tornberg, 2009).   

”Behovet av samordning inom samhällsplaneringen omfattar med andra ord inte bara 

olika intressen utan också det faktum att olika personer eller grupper har olika sätt att uppfatta 

en situation” (Tornberg, 2009). 

Ett dilemma när avgränsningar görs för helhetssynen, för att göra den mer hanterbar och 

specificera projekt till en specifik plats eller område, är att trafik ingår i ett större system vilket 

innefattar hela staden. ”[…] ett fokus på enbart den platsen försvårar ett beaktande av de 

trafikfrågor som måste hanteras ur ett systemperspektiv omfattande hela staden…” (Tornberg, 

2009). Till denna diskussion går det även argumentera för hur Stockholm organiserar sig har 

en påverkan. Trafikkontoret betraktas fungerar likt en rådgivande enhet för 

stadsbyggnadskontoret, med målet att nyttja och förvärva deras kompetens. Det är en kamp där 

den ledande sektorn har överhanden och kan bestämma vilken riktning ett projekt kommer att 

ta i det tidiga planeringsstadiet, innan bl.a. trafikplanerare vid trafikkontor är delaktiga (Koglin, 

2015). De egna intressena drivs framåt och här uppstår problemen, vilket det gjort i Stockholm, 

och i liknande projekt.  

”I den mån SBK (stadsbyggnadskontoret) har en egen agenda, som inte bara bygger på 

en sammanvägning av underlag från övriga sektorsområden utan också består av en på förhand 

bestämd idé om hur en ”stadsgata” ska utformas, undermineras förtroendet för SBK:s förmåga 

att göra ”goda” avvägningar.” (Tornberg, 2009).  
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För en välfungerande samordnad planering, präglad av det mellanmänskliga samspelet i 

planprocesser, har Tornberg (2009) identifierat viktiga planeringsförutsättningar. Här lyfter han 

fram hur beslut inte kan endast bygga på beslutsfattarens målsättningar. Framtiden speglas av 

handlingar, och handlingarnas konsekvenser i kombination med hur den aktuella situationen 

ser ut. Projekt är kontextberoende, och därmed är planeringsförutsättningarna unika för var 

projekt. Förutsättningarna för den samordnade planeringen kan enklast delas upp menar 

Tornberg (2009) genom att skillnaderna mellan olika perspektiv lyfts fram. Fyra övergripande 

perspektiv betonas informella, och formella förutsättningar, samt projektspecifika, och 

strukturella, planeringsförutsättningar, se figur 3. 

 

Det är genom att lyfta fram skillnaderna, bättre förståelse bland aktörerna i samhällsplaneringen 

kan uppnås. Den samordnande planeringen syftar till att alla involverade skall försöka dra mot 

samma håll. Planeringsprocesser bör därför utformas på ett sådant vis att de skilda aktörerna 

kan placeras bredvid, och ta tag i varandra. För detta krävs, enligt Tornberg (2009), insikt och 

förståelse mellan parterna. Hur olika verksamheter, planeringssystem och agendor fungerar ur 

både ett formellt och ett informellt perspektiv. Precis som det finns exempelvis formella 

styrdokument för verksamheten, betonar han även hur det existerar informella aspekter som 

exempelvis organisationskultur och diskussionsklimat. Dessa är även viktiga att belysa och 

lyfta fram.   

Figur 3: Förutsättningar för en 

samordnad planering Källa: Tornberg, 

2009 
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I detta avsnitt presenteras hur denna studie är baserad på kvalitativa forskningsmetoder, och 

använder sig utav både primära och sekundära data. Primära data är insamlat genom 

semistrukturerade intervjuer, och sekundära data genom dokumentanalys av bl.a. tidigare 

forskning inom området, samt styrdokument. De två tillvägagångssätten utgör tillsammans vad 

man kallar en metodkombination, i strävar efter en triangulering – användandet av en 

kombination av metoder då ett och samma fenomen undersöks.   

Fallstudien som metod förknippas framförallt med hur den fokuserar på en, eller ett fåtal, 

förekomster till ett specifikt fenomen. Fallstudien syftar till att genomföra en noggrann och 

genomgripande undersökning för att framställa goda förklaringar rörande det specifika fallet. 

Denna strategi, fallstudien, är lämpad att bruka då en undersökningsenhet är i centrum. Genom 

att gå på djupet med målet att studera ett fall ökar möjligheterna att få nya och bättre insikter, 

vilket andra undersökningsmetoder i många avseenden inte kan leverera. Fördelen med 

fallstudien är dess detaljrikedom i jämförelse med bl.a. surveyundersökningar där en annan typ 

av approach tillämpas (Denscombe, 2009). 

Fallstudiens fokus är att finna svar genom att gå på djupet, och i detta fall är det precis det 

undersökningen är ämnad till att göra. Trafik-, bebyggelse-, och, framförallt, cykelplanering i 

Stockholm är en komplex situation och kan bäst förklaras med hjälp av flera bidragande faktorer. 

Hur det planeras för cykeln är resultatet av påverkande faktorer, och i många avseende ger de 

förklaringen till hur det cykelplaneras idag, vilken roll cykeln haft, och har, i dagens Stockholm. 

Denscombe (2009) menar på att det är denna typ av utveckling, med ett flertal faktorer vilka 

påverkar varandra, som fallstudier beskriva holistiskt, i motsats till studier vilka fokuserar på 

att undersöka isolerade faktor.  

Att studera relationer, samt sociala processer, vilka leder fram till resultatet, är kanske det 

viktigaste för fallstudien. För denna studie är det på ett sätt vägen fram, vilket är det intressanta 

att studera. Att förstå stadens visioner, målsättningen och idéer gällande det framtida hållbara 

Stockholm vilket man skall planera för, och en del av den framtida staden är trafiken, och 

därmed cykeln. För att återkoppla, menar Denscombe (2009), när han talar om fallstudier som 

holistiska, är det begreppet helhet han vill belysa. För att förstå helheten behöver de 

sammankopplade faktorerna plockas isär, därefter kan man bättre förstå kopplingarna. 

Fallstudiens styrka är att i arbetet, för att bättre förstå kopplingarna, tillåter den forskaren att 

använda flera olika källor och metoder.  

När ett fenomen undersöks i en kvalitativ studie kan det vara smart att kombinera olika metoder 

i en s.k. metodkombination. Metodkombination kallas även triangulering, och i detta fall 

kombinationen av intervju och dokumentanalys. Triangulering syftar till att kredibiliteten i data 

ökar då den är insamlad med olika metoder. Användandet av flera metoder producerar vad man 

kallar stark, eller bra, data. Data i de olika metoderna undersöks och tolkas, och slutligen när 
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urvalet görs är det enbart den data man anser vara bra som finns kvar. Det positiva, förutom att 

man finner samband mellan metoderna vilket producerar mer bra data, är det faktum att 

potentiell partiskhet, enligt Bowen (2009), går att utmärka och därmed minskas. Triangulering 

är i vissa avseende även ett skydd mot de kritiker vilka anser att en studie formad utifrån enbart 

en metod är en artefakt av den metoden (ibid.).  

Denscombe (2009) beskriver att förutom att datas träffsäkerhet och kredibilitet ökar, ger 

kombinationen av forskningsmetoder en mer fullständig och komplett bild. I denna studie är 

det framförallt viktigt att studera förutsättningarna för hur det planeras för cykeln, dvs. flera 

olika perspektiv – politiken, det historiska arvet, stadens tjänstemän, privata aktörers, samt 

andra forskares perspektiv på hur det cykelplaneras. Denna mer kompletta och fullständiga bild 

är framförallt vad denna studie fokuserar på att skapa. Undersöka det specifika fallet, och 

samtidigt försöka förstå det större perspektivet. Från stadens styrdokument till perspektiv, 

förutsättningar, och intressen i planeringsprocessen för det specifika fallet.   

Dokumentanalys innefattar både digitala och skriftliga dokument, och dessa dokument 

undersöks och granskas på ett systematiskt sätt. Dokumentanalys, likt andra kvalitativa 

analytiska metoder, måste granska och tolka data noggrant för att skapa förståelse och mening 

för att utveckla empirisk kunskap (Bowen, 2009). Det förekommer i de flesta av fall, gällande 

studier, att litteratur vilket tidigare blivit publicerat inom samma område inkluderas. I denna 

studie har tidigare forskning varit en viktig del för att verkligen kunna ta studien till ett djupare 

plan, och visa på varför cykelns roll i Stockholm ser ut likt den gör. Åsikter och perspektiv på 

cykeln, som trafikslag, skiljer sig beroende på vem du frågar. Hur en stad cykelplanerar finns 

det många förklaringar till, bl.a. innefattar cykelplanering många olika svar på hur vissa 

tillvägagångssätt kan anses bättre, och mer lämpade, än andra. Bowen (2009) beskriver hur det 

analytiska tillvägagångssättet för dokument börjar med att finna data, genomföra ett urval för 

det väsentliga, sedan evalueras data och till sist vävs allt samman.  

Dokumentanalys lämpar sig särskilt bra för kvalitativa fallstudier där målet är att gå på djupet 

och gräva sig ner i det specifika fallet. I denna undersökning är det detaljrik kunskap gällande 

bl.a. mål och strategier i Stockholm stad, hur staden organiserar sig, historisk utveckling, 

aktörers perspektiv, och mer specifikt hur det ser ut i Södra Solvallastaden. Alla typer av 

dokument kan vara relevanta för fallstudien, målet är att på bästa möjliga sätt finna kunskap av 

mening och betydelse – relevant för ämnet. I denna studie har dokumentanalys varit en viktig 

del både före och efter intervjuer. För att förbereda intervjuer, och vara förberedd som forskare, 

har olika dokument bidragit med kunskap. Det är även oerhört viktigt att forskaren har kunskap 

gällande det aktuella fallet och området studien fokuserar på innan intervjun, vilket dokument 

bidrar med (ibid.). 

Det finns många fördelar med att använda sig utav dokumentanalys som metod i en studie likt 

denna. Dokument är i de flesta fall lättillgängliga vilket bidrar till att forskaren inte behöver 

spendera kostsam tid för att leta, dokument är även mycket innehållsrika med mängder av 

information och kan täcka hela teman, händelser, tidslinjer, processer och likande. Det existerar 

vissa begräsningar med denna typ av metod och det involverar bl.a. hur vissa dokument har 
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blivit framställda för ett annat syfte än forskning. Det är revelvant att undersöka detta eftersom 

det kan bli problematisk att besvara frågeställningar annars (Bowen, 2009).  

Dokument i detta examensarbete, det empiriska materialet, utgörs av Stockholm Stads 

styrdokument och tidigare publicerad vetenskaplig litteratur. Litteraturstudiens syfte är att 

försöka ge en mer fullständig bild till hur det planeras för cykeln i Stockholm, de bidragande 

faktorerna, skilda perspektiv mellan aktörer, stadens organisation och beslutsfattande, samt mål, 

visioner och strategier vilka syftar till skapandet av den framtida hållbara staden. 

Det är mycket vanligt bland forskare att använda sig av en intervjumetod. Det viktiga för 

intervjuer är att inte göra det naiva misstaget att tolka metoden som simpel, där forskaren endast 

förfogas över egenskaperna för att föra en vanlig konversation. Denscombe (2009) betonar att 

likheter mellan de två självfallet existerar, intervjun är däremot betydligt mer komplex än 

konversationen. Det är därför relevant att den som genomför en forskningsintervju besitter god 

kunskap gällande det aktuella ämnet samt teorier med anknytning till ämnet. Till skillnad från 

konversationer bär även forskaren ansvaret att både vid förfrågan, och under intervjutillfället, 

redogöra för intervjuns syfte och hur den nyttjas. Forskaren tar initiativet att skapa ett 

godkännande, mellan parterna, för en intervju där den intervjuade är medveten om hur ord blir 

protokollförda och den intervjuade kan, ifall så önskas, be att ord inte tillförs protokollet. Den 

intervjuade är även medveten om att forskaren bestämmer intervjustil samt dagordningen 

(Denscombe 2009). 

Intervjun är väl lämpad som metod då det är av intresse att få god kunskap gällande komplexa 

fenomen. En intervju kan gå på djupet och ge forskaren kännedom om människors känslor, 

uppfattningar, åsikter, värderingar och erfarenheter. Forskaren har makten att styra den 

djupgående intervjun på ett sådant sätt att den intervjuade känner sig bekväm att öppna upp sig 

om känsliga frågor. Intervjuns potential, som datainsamlingsmetod, förknippas även med hur 

betydelsefull information endast kan bli tillgänglig via intervju. Gällande ett specifikt projekt 

relaterar detta till främst intervju med nyckelpersoner. Dessa nyckelpersoner kan förmedla 

information vilket andra inte kan (ibid.). 

I detta fall har fyra semistrukturerade intervjuer genomförts med stadsbyggnadskontoret, 

intervju 1, exploateringskontoret, intervju 2, och trafikkontoret, intervju 4, vid Stockholm stad, 

samt en med den privata markägaren, intervju 3. Respondenterna representerar både de skilda 

förvaltningarna, vilka tillsammans ansvarar för planeringen i staden, och den privata aktören. 

Det första steget i intervjuprocessen var att se vilka aktörer som var intressanta att intervjua, 

sedan kontaktades dessa, och tyvärr var det ett par vilka efter förfrågan inte kunde ställa upp.  

Intervjuerna har transkriberats, vilket är en relativt tidskrävande process, och det positiva med 

denna process är hur det har möjliggjort för mig som forskare att gå tillbaka till intervjun och 

enkelt kunnat finna det mest intressanta och relevanta för att besvara frågeställningarna och 

uppfylla studiens mål och syfte. Den utvalda data har varit lätt hanterlig för analys och även 

tydliggjort kopplingar till tidigare forskning, och teori.  
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Det är inte helt enkelt att finna svar på ifall den intervjuade talar sanning under en intervju. 

Forskaren strävar efter att finna sanna svar på sina frågor, då det annars kan skada den aktuella 

studien. Svar på verkliga frågor är betydligt enklare att kontrollera gentemot andra källor eller 

intervjuade, huruvida de är sanna eller ej blir då bekräftat. När en intervju utgörs till stor del av 

den intervjuades känslor, värderingar, uppfattningar och erfarenheter är det mer eller mindre 

omöjligt att variera den typ av information. Det forskaren kan göra, enligt Denscombe (2009), 

är ta till mer praktiska åtgärder för att bedöma trovärdigheten i svaren. Dessa praktiska åtgärder 

är inte oproblematiska och det finns inga felfria metoder för att finna osanningar (Denscombe, 

2009). 

En metod vilket kan hjälpa forskare är triangulering. Resultatet, med hjälp av triangulering, kan 

bli att forskaren finner oro gällande vad den intervjuade påstått, alternativt finner forskaren 

samband vilket ökar validiteten. Den intervjuade kan även få ta del av och kontrollera 

transkriberingen eller annan typ av intervjudata för dess korrekthet. Då intervjun framförallt 

handlar om åsikter, känslor, uppfattningar och erfarenhet kan ibland den intervjuade ha problem 

med att minnas eller uttryck saker, vilket personen i fråga, vid det tillfället inte reflekterat över 

och senare ansett icke vara korrekt (ibid.). 

I ett av de föregående styckena beskrevs det hur betydelsefull information kan ibland endast bli 

tillgänglig tack vare att nyckelpersoner ställer upp för en intervju. Intervjupersonen kan bidra 

med viktigt data, andra inte kan eftersom de har en nyckelroll. Nyckelrollspersoner anses 

därmed också bidra med information med mycket stor trovärdighet. Ett exempel på 

nyckelpersoner är experter, specialister, eller personer med en betydelsefull position som 

innefattar kunskaper gällande saker forskaren anser är relevanta och av stort intresse. 

Nyckelpersoner väljs oftast därför utifrån dessa faktorer med stor noggrannhet (ibid.).      

I denna studie har ett urval gjorts av all data från intervjuerna, detta för att separera det som 

ansetts väsentligt för arbete, från det oväsentliga. Trianguleringen har fungerat väldigt bra i 

detta fall, då tidigare forskning och material från dokumentanalysen kunnat bidra med att 

analysera data från intervjuerna, samt användas för som komplement för att bredda studien. 

Detta för att försäkra att bra data har producerats.    
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Syftet med detta avsnittet är att ge en sammanfattad introduktion till hur cykelns roll tidigare 

sett ut, och vilka betydelsefulla faktorer har skapat de förutsättningar staden i dag kan ge cykeln. 

Tidigare forskning för hur bl.a. staden organiserar sig, vilken cykelplaneringsprocess som är 

eftertraktad, kampen om yta, samt städers och transportsystemet samspel, lyfts även fram i detta 

avsnitt.  

Transportsystemet har alltid spelat en avgöranderoll för hur städer utvecklats, i kombination 

med tillgången till naturresurser, världen över. Lokalisering, struktur och uppbyggnad, 

historiskt sett, har påverkats i och med transportsystemets utveckling. Först eftertraktade man 

goda vattenförbindelser, sedan i och med etableringen av järnvägen förändrades 

förutsättningarna och städernas framtida utveckling. I takt med utvecklingen av de nya 

järnvägsstäderna etablerades begrepp som fram- och baksida. Det sistnämnda kännetecknades 

av hur industrin lokaliserades på stadens baksida, och där växte arbetarkvarteren fram i det 

angränsande området. Framsidan representerade den del av staden som vätte mot stadens 

centrum, och här utformades det centrala stortorget och stadsparken (Trafikverket, 2010). 

Förändring, förknippat med svenska städer, har framförallt präglats, det senaste århundradet, 

av 1960-talets stora omvandling i och med hur massbilismen växte fram, samt 

miljonprogrammet. Trafikverket (2010) förklarar hur det var vid denna tidpunkt i historian 

tidsnärhet med bil introducerades. Närhet, vilket tidigare hade uppskattats utifrån ett gång- och 

cykelavstånd. Bilen utvecklades till det dominerande trafikslaget, och detta har skapat ett 

transportsystem vilket ställer oerhört större krav på mer yta.  

Det hierarkiska vägnätet, vilket växte fram med bilen, skapade förutsättningarna för den övriga 

bebyggelseutvecklingen. För stadsbyggandet förändrades även reglerna, trafikslagen 

separerades från varandra, och bilen blev norm. De centrala områdena i dagens städer, skriver 

Trafikverket (2010), attraherar fler boende och verksamheter samtidigt som målet för mer 

attraktiva stadsmiljöer eftersträvas, vilket inte kan hantera de ökade transportflödena genom att 

ge bilen mer yta. Det Trafikverket (2010) försöker uppmana med detta är att förändringar 

behöver ske, det är inte längre möjligt att bedriva en stadsutveckling där bilen är normen, den 

är helt enkelt ohållbar.  

Figur 4: Sambandet mellan de olika trafikslagen och tillhörande infrastrukturs utveckling. Källa: RUFS 

Cykelplan, 2014 
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Tornberg (2009) förklarar hur det är viktigt att blicka tillbaka, eftersom planeringsparadigmen 

från 1960-talets slut fortfarande påverkar 2000-talets planering. 1968 implementerades SCAFT 

– Stadsbyggnad Chalmers Arbetsgrupp för Forskning om Trafiksäkerhet – innehållande 

riktlinjer för stadsplanering vilket tog hänsyn till trafiksäkerhet (Hagson, 2004). SCAFT 

medförde tydliga principer för planeringen, vilka fokuserade på lokalisering av funktioner, 

differentiering och separering av trafikslag, samt även enkelhet, enhetlighet och överskådlighet 

av trafikmiljöns utformning. Detta var enligt Hagson (2004) ett tydligt modernistiskt 

trafikplaneringsparadigm, med stark koppling till Le Corbusier, och dessa ideologier har sedan 

lyckats övervintra ända fram till 2000-talet planering. Faktum är att dessa idéer var enormt 

inflytelserika i den svenska trafikplaneringen, då dem institutionaliserades.     

Tornberg (2009) betonar hur Boverkets (2002) ’Stadsplanera – Istället för trafikplanera och 

bebyggelseplanera’ behandlar frågan om hur SCAFT, med sin trafik-separering och 

differentiering, vid 1960- och 70-talet, förespråkade en massbilism på bekostnad av människors 

vardagsliv. Motståndarna till separering och differentiering förespråkade integrering och 

filtrering. Det essentiella i kampen mellan de två var hur båda saknade tydliga målsättningar 

för vad man i slutändan ville uppnå i staden, med det man förespråkade (Nielsen, 2007). Det 

finns mycket kritik mot separering, samtidigt är den inte helt berättigad, positiv utveckling i 

vissa avseende har förekommit. Nielsen (2007) argumenterar för en kombination av de två för 

att anta utmaningarna i lokala utvecklingsprocesser. Tornberg (2009) tillägger att anhängare till 

båda sidor i debatten, kring den fysiska utformningen, är däremot ointresserade av den ’lokala 

platsspecifika kontexten’. 

Bebyggelse- och trafikplaneringen har båda rannsakats av likande debatter, framförallt syftar 

det till hur det går till, hur offentligt-privat samarbete stärkts och placerat mer av planeringen 

hos privata aktörer. Det som tidigare varit en toppstyrd offentlig verksamhet, och kännetecknats 

av eget ansvar och utförande av planeringen. Denna utveckling, vilket inte alls är unikt för 

Sverige, förklarar hur planeringen har gått från att förknippas med ’government’, 

till ’governance’. Stadsutvecklingen, under det som refereras som ’government’, ansvarade de 

offentliga planerarna förr för, och numera under ’governance’ berör planeringen flera olika 

aktörer och informella nätverk vilket ställer allt högre krav på dialog och förhandlingar 

(Thornberg, 2009).  

Tornberg (2009) lyfter fram hur ett flertal rapporter och utredningar, sedan början av 2000-talet, 

pekar mot en förändring i linje med Boverkets (2002) ”Stadsplanera – Istället för trafikplanera 

och bebyggelseplanera”. Det framgår hur dem båda är två likvärdiga delar av en och samma 

process. Det har konstaterats hur en hållbar samhällsutveckling är möjlig ifall det sker en mer 

samordnad planering av infrastruktur, trafik och bebyggelse, ett konstaterande från den svenska 

regeringen (Tornberg, 2009). 

F.d. stadsbyggnadsdirektör Susanne Lindh talar om hur framtidstaden Stockholm idag formas, 

i förorden av boken Minne och Vision : Stockholm stadsutveckling i dåtid, nutid och framtid. 



20 

 

Året var 2010, samma år Stockholms kommunfullmäktige antog översiktsplanen 

Promenadstaden, samma plan Stockholm idag arbetar med att uppdatera. Lindh försöker 

uppmärksamma hur den växande staden, Stockholm, vidgas och de traditionella gränstullarna 

markerar inte längre stadens utkant. Per Kallstenius, författaren till detta verk, tillägger 

avslutningsvis att den växande staden är den som flätar samman de olika tidsepokerna – dåtid, 

nutid och framtid. Stockholms utveckling har pågått under en mycket lång tid. Lindhs förklaring 

om hur ytterområdena idag är en del av nutidens Stockholm, i och med de nya 

gränsmarkeringarna avslöjar verkligheten om en förtätad stad med oerhört fåtal platser kvar att 

utveckla inom kommungränsen (Kallstenius, 2010).  

Kallstenius (2010) förtydligar hur Stockholm utvecklats till en storstad med stora visioner om 

att bl.a. bli en framtida cykelstad, likt Köpenhamn. I den täta staden Stockholm, har en kamp 

uppstått för stadens yta. Hur mark skall exploateras, med ett enormt bostadsbehov, och 

samtidigt skall en långsiktig hållbar stadsutveckling främjas. Stockholm (2012) är medvetna 

om kampen, och även hur den påverkar trafikplaneringen. Nya prioriteringar för alternativen 

till bilen i strategier för skapandet av det nya Stockholm. När Boverket (2002) talar om att 

Stadsplanera, inte trafik- och bebyggelseplanera, relaterar det till hur gatunätet påverkar 

bebyggelseutvecklingen. Hur gatan utformas påverkar också alla dess funktioner, och däribland 

den framtida trafiken. Planeringen har makten att påverka cyklister, cykling generellt, och ett 

ökat cyklande. Det är då relevant att belysa hur det krävs en planering vilket också främjar att 

cyklisternas behov är inkluderade, och inte exkluderade. Sambandet är evident, då inkluderade 

planeringsinitiativ har en direkt positiv effekt för cyklandet i staden (Koglin, 2013). 

Den framtida hållbara staden där bilen inte är normen, har inte alltid varit den typ av ’framtida 

stad’ Stockholm har förespråkat. Under efterkrigstiden valde Stockholm att förändra 

samhällsvisionen för den framtida staden, plats skulle nu upprättas för bilismen och 

kollektivtrafiken. De föregående decennierna såg det däremot väldigt annorlunda ut i 

Stockholm. Innan andra världskriget på 1930-talet hade Stockholm en cykelpendling nästan likt 

den Köpenhamn upplever idag, dvs. runt 30 %. Den stora andelen var vid denna tidpunkt 

resultatet av hur teknisk innovation, under tidigare decennier, förbättrat cykeln till ett bra och 

pålitligt transportmedel, och detta i kombination med en alltför dyr och inte nog välutvecklad 

kollektivtrafik. Senare under 1940-talet var cykeln det dominerade trafikslaget i Stockholm, 

cykeln utgjorde 70 % av trafiken (Emanuel, 2012).  

Stora förändringar skedde i Stockholm under efterkrigstiden tack vare stadens planerare och 

ingenjörer, och förutsättningarna för cykeln var inte längre detsamma. Tidigare planerad 

cykelinfrastruktur försvann, och bilen fick istället ta allt mer plats. Emanuel (2012) betonar hur 

efterkrigstiden var den period enormt mycket skedde utifrån trafikplanering, den valde 

dessvärre att lämna cykeln utanför. Mycket av det som skapades och omvandlades i staden, 

under denna tid, är det man stöter på i dagens Stockholm. Spola sedan fram till 1970-talet, 

plötsligt kom intresset för cykeln tillbaka. En förklaring till detta är bl.a. oljekrisen med stigande 

bensinpriser och lågkonjunktur. Landstinget och staden bidrog även med att bygga ut 

kollektivtrafiken, trafiksanering samt förändrade parkeringspolitiken. Sedan 1980 var det strejk 
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i kollektivtrafiken vilket medförde en minskad biltrafik i innerstaden, denna trend höll däremot 

inte i sig speciellt länge. 1980-talet, förutom de två första åren, präglades av högkonjunktur – 

ökad privatbilism, inkomster och befolkning. Hela 30 % ökade biltrafiken i Stockholm mellan 

åren 1985–1990 (Emanuel, 2012).  

Under 1980-talet förändrades politiken och tidigare försök för cykelfrågor i debatten gällande 

stadens trafik försvann mer eller mindre. Det ständiga diskussionerna med tjänsteman uteblev, 

och enligt Emanuel (2012) förklarade man cykelfrågan i stort sett död i slutet av årtiondet. 

Cykeln, tvärtemot idag, hade helt prioriterats bort och utifrån (dåvarande) gatukontorets 

uttalanden var det en fråga gällande utrymme och medel, konkurrensen var helt enkelt för stor 

för cykelplaneringen. 1991 var cykelnivåerna i botten. Miljöfrågorna och cykeln fick en ny start 

både hos planerar och politiker under 1990-talet, och debatten handlade allt mer om det nyligen 

myntade begreppet hållbar utveckling. Dennispaket introducerades även 1992 i Stockholm, 

vilket resulterade i ett behov av nya planer, där bl.a. biltrafiken skulle ledas om i kringfartsleder, 

och därmed minska biltrafiken i innerstaden. Mer yta kunde då, återigen, ges till cykeln. Den 

första cykelplanen framställdes 1998, vilket kan förklara hur cykelintresset bland tjänstemän 

ökat (Emanuel, 2012).  

Koglin (2013) har undersökt trafikplaneringspolicys i både Stockholm och Köpenhamn, och 

har likt andra kunnat konstatera hur det existerar tydliga skillnader mellan de två. För de flesta 

insatta i trafik-, stads- och framförallt cykelplanering är detta kanske varken chockerande, eller 

främmande. Köpenhamn vilket är känt för att ofta nämnas i relation till världens mer 

cykelvänliga städer. Koglins (2013) forskning visar hur policys, i båda fallen, påverkats av olika 

maktrelationer, och hur detta i sin tur har haft en stark inverkan på hur prioriterad cyklingen är 

inom var stads trafikplanering. Han menar att det som ligger till grund för hur trafikplanerare 

planerar för cykling, eller inte, är av kulturella, historiska, organisatoriska, politiska samt 

ekonomiska aspekter. Han betonar hur en stor bidragande faktor för den lyckade 

cykelplaneringen, i Köpenhamn, relaterar till hur det bl.a. existerat en större cykelkultur än i 

Stockholm, samt skillnader i det politiska beslutsfattandet. Sett utifrån det politiska perspektivet, 

lyfter han fram hur positivt inställda politiker i Köpenhamn varit gentemot cykeln sedan 1970-

talet, vilket Stockholm inte upplevt. Koglin (2013) förklarar hur detta, i kombination med en 

svag ekonomi under efterkrigstiden, formade på många sätt cykelplaneringen, vilket växt fram 

och verkligen etablerat sig i Köpenhamn.   

Koglin (2013) betonar hur flera olika faktorer kan förklarar utvecklingen i Stockholm, 

exempelvis hur kollektivtrafiken har blivit prioriterad när cykeln blivit nedprioriterad. Koglin 

argumenterar för hur cykelplanering inte bör separeras från politiken eftersom cykling handlar 

om mobilitet i staden, och mobilitet är en självklar del av politiken. Politiska beslut påverkar 

cykelns förutsättningar och cykelplaneringen, och tyvärr i Stockholm har cykeln inom politiken, 

tidigare, inte fått spela en alltför betydelsefull roll. Däremot i vårt nordiska grannlands 

huvudstad har cykeln inkorporerats i politik fullständigt. I Köpenhamn talar man om hur cykeln 

är det absolut viktigaste transportmedlet i staden, enligt både politiker och planerare (Koglin, 

2013). Cykling förekommer i Stockholms ÖP, framkomlighetsstrategin och framförallt i 

cykelplanen. Det intressanta är, enligt Koglin (2013), hur nästan inga trafikplanerare i 

Stockholm när de intervjuas gällande stadens trafik, talar om cykeln. Trafikplanerarna i 
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Stockholm använder ordet komplicerat däremot, för att beskriva den rådande situationen 

gällande stadens trafikplanering. 

För att bättre förstå det rådande tillståndet cykeln befinner sig i kan man början med att följa 

vart, och hur, pengar spenderas (Koglin, 2013). Det framgår i styrdokumenten hur 

motortrafiken behöver uppsyn på grund av sin dominerande roll, å andra sidan skriver staden 

hur man främjar en planering vilket prioriterar cykel, gång, och kollektivtrafik (Stockholm ÖP, 

2010; Framkomlighetsstrategin, 2012). Verkligheten är den att motortrafiken, och även 

kollektivtrafiken, främst prioriteras. Stockholms planerare, betonar Koglin (2013), talar om hur 

alla trafikslag anses lika viktiga, och är prioriterade. Något väldigt motsägelsefullt enligt honom, 

för ifall alla trafikslag är prioriterade är ingen det, eller ett fåtal. Uttalandena representerar inte 

planerarnas officiella uppfattning, argumenterar han.  

Politik, ekonomi, kultur, ekonomi och historia har konstaterats vara väsentliga när cykelns 

betydelse, i dagens Stockholm, skall klargöras. Det finns, vill Koglin (2015) tillägga, ytterligare 

en viktig faktor vilket kan kanske förklara varför stadens planerare, när trafiken diskuteras, inte 

tänker på att nämna cykel –  hur Stockholm organiserar sin planeringsverksamhet. 

Planeringsprocesser påverkas av många olika aktörer, med makt och inflytande att förändra 

processen. Koglin (2015) menar att olika maktrelationer skapas beroende på vilken typ av 

organisation trafik- och stadsplaneringskontoren är, i Stockholms fall. Dessa maktrelationer är 

viktiga att utforska då de har en direkt inverkan på utfallet av planeringensprocessen. I 

Stockholm är Stadsbyggnadskontoret (SBK) och kultur en enhet, och Trafikkontoret (TK) en 

annan separat enhet, likaså Miljöförvaltningen (Stockholm, 2017).  

Uppdelningen av trafikplanering och stadsplanering kan tolkas, enligt Koglin (2015), hur 

Stockholm uppfattar de två som skilda verksamheter vilka arbetar med olika frågor och 

problematiker. Det finns olika ansvarsområden för förvaltningarna, vilket är viktigt att också 

lyfta fram, bl.a. hur en stor del av TK:s verksamhet involverar drift och underhåll. Det Koglin 

vill försöka lyfta fram i denna diskussion, gällande uppdelning av förvaltningarna, är hur 

problematiker och intressen är sektors överskridande. Koglin (2015) jämför med Köpenhamns 

tekniska- och miljöenhet vilket inkluderar stads- och trafikplanering och miljö. Stockholms 

separering för de olika verksamheterna är inte alls unik, detta förekommer i andra större städer 

runt om i landet. Det han syftar på i Stockholms fall är hur TK:s roll uppfattas vara mer en 

konsulterande till SBK, vilka arbetar fram planer. I den rådgivande rollen kommenteras förslag 

för hur det redan är tänkt att planeras (Koglin, 2015).  

Det är inte uppdelningen i Stockholm, av trafik- och stadsplanering, vilket enbart separerar dem 

två. Alla förvaltningar har en tillhörande politisk ordförande, värda att nämna är 

trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP), ordförande i trafiknämnden, stadsborgarrådet Roger 

Mogert (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, samt Jan Valeskog (S) Finansborgarråd och 

ordförande i exploateringsnämnden (Stockholm, 2017). Koglin (2015) menar att det är viktigt 

att belysa dessa politiska ordförandena då de utvecklar skilda politiska visioner och direktiv för 

trafik- och stadsplaneringen, och förvaltningens arbete. Han argumenterar hur detta separerar 

dem ytterligare och ökar antalet konflikter, och minskar samverkan. Medarbetarna måste följa 
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politiken och därför fokusera man på den egna förvaltningens mål och visioner. I Stockholms 

fall reflekterar detta förvaltningarnas prioriteringar, och särintressen, för hur 

stadsutvecklingsprojekt formas och hur saker implementeras (Koglin, 2015).  

Det är viktigt att cykeln får en betydelsefull roll i det tidiga stadiet av planeringsprocessen. Det 

går då se hur stadens förhållningssätt gentemot cykling är, dvs. viktigt eller inte. I Köpenhamn 

har cykeln en tydlig och given roll i planeringen från start i planprocessen. Detta betyder förstås 

inte all cykelplaneringen är felfri. Köpenhamns planerare medger att det finns fortfarande 

mycket att arbeta med, och utveckla. Frågan man ställer sig här är främst inriktad mot vilka 

förutsättningar cykeln har för att lyckas i Stockholm. Politiken, och hur systemet är uppbyggt, 

går hand i hand. Politiken, och politiskt valda tjänstemän, spelar en av rollerna, och 

förvaltningen en annan. Förvaltningen finns alltid kvar även om det politiska landskapet 

förändras. En trafikplanerare vid TK i Stockholm, förklarar Koglin (2015), beskrev hur cykeln 

som trafikslag ofta diskuterades när planer redan var bestämda. Denna sena introduktion ökar 

knappast chanserna för en mer lyckad cykelplanering.   

Det har skett, och sker, ett skifte i svensk transportpolitik gällande vilken typ av roll cykeln 

skall få. Politiken har verkligen vaknat till det senaste decenniet. Ett tydligt tecken på detta var 

det svenska forskningsprogrammet, CyCity, finansierat av Vinnova.  Projektet 

implementerades för ett par år sedan, och är nu avslutat. Målet med programmet var att samla 

forskare, med specialkompetens, under tre år för att bidra med ny kunskap om cykelplanering. 

Tillsammans kunde en problembild arbetades fram genom att tidigare forskning undersöktes, 

samt intervjuer med personer inom cykelplaneringsområdet. Problembilden för svensk 

cykelplanering sammanställdes, och tre övergripande utmaningar betonades (CyCity, 2015): 

• Oklara ansvarsförhållanden för cykelfrågor mellan olika aktörer i transportsystemet 

och samhällsplaneringen 

• Underskattning av komplexiteten i cykelplaneringen 

• Viktiga aktörer har en ambivalent inställning till att öka cykeltrafiken 

 

 

Den 

cykelplaneringsprocessen, man lyckats arbeta fram, delas in i fem enskilda steg, se figuren ovan. 

I steg 1 lyfts det bl.a. fram hur ”En cykelplan skapar politiska förutsättningar för att arbeta med 

cykel, då det finns ett politiskt beslut bakom antagandet av planen och de åtgärder som 

innefattas.” (Cycity, 2015). Steg 2, betonar hur det är viktigt att kartlägga sådant som 

styrdokument, och befintlig cykelinfrastrukturs kvalitet, samt vilka resurser finns tillgängliga. 

Steg 3, går in på den intressanta frågan – vem som ansvara för vad? Hur man organisera sig, 

och hur involveras aktörer. Steg 4, går vidare till problemidentifiering, åtgärder och 

bedömningar, och betonar hur en ökad dialog med cyklister är nödvändig. Det 5:e, avslutande 

steget, lyfter fram relevanta faktorer gällande uppföljning, och utvärdering, av det som skall 

1. Intiera 
arbetet

2. Ta fram 
underlag

3. Organisera 
arbetet 

4. Formulera 
åtgärder

5. 
Genomförande

Figur 5 cykelplaneringsprocess Källa: CyCity, 2015 
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genomföras, samt budgetdiskussion och hur det bör ställas högre krav på cykelinfrastruktur vid 

genomförande av intrastruktursåtgärder (CyCity, 2015).  

Trafikverkets slutrapport för ’Den Goda Staden’ beskriver hur projektet syftade till att ”[…] 

utveckla processer där samspelet mellan trafikutveckling och bebyggelseutveckling stått i 

centrum. Fokus var mot hur olika intressen, krav och behov hanteras samordnat för att 

åstadkomma långsiktigt hållbar stadsutveckling.” (Trafikverket, 2010). Två tydliga begrepp har 

präglat projektet – samverkan och helhetssyn. Samverkan och helhetssyn kan uppfattas vara ett 

steg vidare från Boverkets (2002) Stadsplanera – inte trafik- och bebyggelseplanera. Arbeta 

fram en gemensam målbild i det tidiga planeringsstadiet lyfts fram, och det anses vara det mest 

väsentliga för att samverka, både tvärsektoriellt, och på olika nivåer. En mer öppen process har 

resulterat i att aktörer tillsammans utvecklas målbilder de uppfattat bättre än deras egna 

ursprungsidéer. I workshopar har samverkan, mellan aktörer, lett till bättre förståelse för 

varandra (Tornberg, 2009). Teorier kring helhetssyn och samverkan har tidigare även 

diskuterats i föregående kapitel.  

Många paralleller går att dra till det Koglin (2015) lyft fram med sin forskning. Boverket talar 

om en samordnad politik för stadsutvecklingen, och utifrån ett globalt perspektiv har städerna 

en allt viktigare roll gällande klimatpolitiken. I det tillhörande nätverk, med andra städer, sett 

från ett nationellt, och regionalt perspektiv, har städer en allt mer betydande roll för tillväxten, 

och beskrivs vara motorn för utveckling (Boverket, 2010). Förutom områdena klimat, miljö, 

och ekonomi, argumenterar man för hur svenska städer berör de flesta politikområden. ”Därför 

behövs också en helhetssyn och en samordning av de olika politikområdena som också väger 

in sektorpolitikens inverkan på stadsutvecklingen – en stadspolitik.” (ibid.). Det finns ett behov 

av att skapa ett gemensamt förhållningssätt för infrastrukturen i staden, menar man. Konflikter 

mellan det regionala och lokala, och även de nationella intressena, lyfts här fram. Det går också 

utöka analysen och ser hur inom enbart det lokala, dvs. i staden, existerar flera tvister. Ett bra 

exempel är vad som tidigare nämnts gällande hur det kommunala systemet i Stockholm är 

uppbyggt med alla de olika förvaltningar och nämnderna, vilka drivs separat av olika politiska 

målsättningar och visioner.  

Stadspolitik är inte det städerna helst vill diskutera, istället är intresset för att bli 

kulturhuvudstad större eller attraktionskraften ökar. Ett skäl till att frågan gällande stadspolitik 

blivit allt större är hur städer allt mer idag står i centrum för hållbarhetsdebatten, och det faktum 

att ”…brist på helhetssyn och tvärsektoriell samverkan anses utgöra ett hinder för hållbar 

utveckling. Stadspolitik framställs som en möjlig arena för samverkan.” (Fredriksson & 

Marntell, 2013). Tvärsektoriell samverkan och helhetssyn har lyfts eftersom det finns en 

efterfrågan av att knyta samman stadens olika funktioner, även kallat stadsläkning. 

Avslutningsvis fokuserar diskussionen på hur dynamiska och komplexa städer idag är. Dagens 

situation beskrivs präglas av ett stuprörstänkande, och ett stuprörsagerande (sektors politiken), 

dvs. var sektor prioriterar sitt särintresse.  I motsats till helhetssyn, samverkan och 

organisatoriskt systemtänkande (Fredriksson & Marntell, 2013).  

I Sverige på kommunalnivå är det framförallt Malmö det talats om, med sin resa från industri- 

till kunskapsstad, en resa vilket involverat en viss stadspolitik. Dannerstam (2009) beskriver 
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hur fokus mot lokal politik, ur ett europeiskt perspektiv, är resultatet av intresset för koncept 

som urban/local governance, new urban politics samt ’the entrepreneurial city’. För knyta 

samman till vad de föregående stycken betonade, är det förutom det faktum att statspolitiken 

inriktar sig mot staden, och bl.a. främst strategier med fokus mot regional konkurrens och 

tillväxt, även viktigt att lyfta fram det ’governance’ syftar till – samspelet mellan offentliga och 

privata aktörer (Dannerstam, 2009).  
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Detta avsnitt utgör empirin och tar avstamp i hur det nationella perspektivet ser ut gällande 

ökade cykelinvesteringar. Stockholms stads strategiska styrdokument presenteras sedan, vad 

Översiktsplanen, Miljöprogrammet, Cykelplanen, och framförallt Framkomlighetsstrategin 

beskriver gällande trafiken, trafikplanering och cykeln, samt den regionala Cykelplanen. Den 

andra, avslutande delen, redogör den data vilken har producerats från intervjuerna. Både 

Solvallastaden, och stadens arbete generellt i samtliga projekt, har framställs utifrån ett par 

teman. Hur man bl.a. ser på planeringsprocesser, politiken, konflikter, samverkan, 

helhetsperspektivet, och vad cykelstaden innebär.  

De flesta medborgarna i dagens Stockholm är nog väl medvetna om det positiva effekterna en 

ökad cykling har för miljön. Det beror framförallt kanske på hur miljön är väl debatterat i media. 

Senaste nu är Agenda 30 med 17 globala mål för hållbar utveckling. Flera av målen kan nås i 

och med en ökad cykling i Sveriges städer. Mål som hälsa och välbefinnande, hållbar industri, 

innovationer och infrastruktur, hållbara städer och samhällen, bekämpa klimatförändringen 

samt ekosystem och biologisk mångfald, kan anses ha starka kopplingar till ett ökat cyklande i 

staden (Regeringen, 2017). Ytterligare kan även mål vilka involverar ekonomiska aspekter 

likasåväl tänkas inkluderas. Det är tydligt hur Sverige 2017, vilket kan konstateras har pågått 

en längre tid, skall främja en hållbar utveckling.  

Regeringen beskriver att en av de största utmaningarna för det svenska samhället är behovet av 

att bryta trenden. Idag utgör transporterna en tredjedel av alla klimatutsläpp. De medel man valt 

att använda för att ändra detta har bl.a. varit en ny modell för premier och beskattning av 

miljöbilar, investeringar i järnväg, samt en push mot fler hållbara drivmedel. Cykeln har i denna 

debatt vuxit fram och blivit ett allt viktigare trafikslag. Cykeln förbättrar hälsan, minskar 

trängseln i städerna, är bra för miljön och kan förbättra arbetspendlingen. En stor del för att 

folkhälsan ska bli bättre, bättre miljö, mindre trängsel och ett mer hållbart samhälle kan 

utformas, handlar om beteendeförändring i transportmönster (Regeringen, 2017).  

”Det genomsnittliga medianavståndet för arbetspendling ligger på 4,3 km i Sverige. 

Hälften av den sysselsatta befolkningen har alltså ett arbete på bekvämt cykelavstånd. Ändå 

görs hälften av alla resor som är under tre kilometer med personbil. Här finns enorm 

utvecklingspotential till att förändra beteenden och minska utsläppen.” (Regeringen, 2017) 

Åtgärder behövs för att fler människor vilka inte cyklar idag, skall förändra sitt 

transportmönster. Det behövs fler investeringar i ny cykelinfrastruktur. Cykelinfrastruktur 

beskrivs vara ’en säker framtidsinvestering’ med enorm potential och ökade samhällsvinster. 

Förutom minskade utsläpp betonar man hur prioritering för cykeln minskar trängseln i städerna 

och ger mer yta till bl.a. handel och gående. Hälsoperspektivet är också det relevant medtanke 

på hur sjukfrånvaro och sjukvårdskostnader minskar då fler människor utför fysisk aktivitet 

(Regeringen, 2017). 
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Stockholms Översiktsplan (ÖP) innefattar strategier för samtliga områden vilka berör stadens 

framtida utveckling. Den aktuella översiktsplanen, antagen 2010, har stadens förvaltningar 

publicerat ett förslag för uppdatering av. Mellan 10 november 2016 och 10 januari 2017 hölls 

samråd. Samrådet presenterade ett nytt plan förslag, och intressant skall bli vad stadens invånare, 

vilka kunnat lämna synpunkter och samtalat om stadsutvecklingen i digital form, vill främja. 

Angränsade kommuner, länsstyrelsen och andra myndigheter vilka delar ansvaret för den 

regional planeringar, har även de presenterat sina synpunkter på förslaget. 

Tills den nya översiktsplanen har vunnit laga kraft gäller fortfarande Promenadstaden, 

översiktsplanen från 2010. I Promenadstaden framgår det tydlighet hur en av de absolut största 

utmaningarna för Stockholm är behovet av en långsiktig planering, i och med den fortsatta 

tillväxten, samt planerandet för 200 000 nya invånare till år 2030 (Stockholm, 2010). Denna 

tillväxt ställer allt fler krav på den långsiktiga planeringen när konkurrensen om stadens mark 

ökar. Därmed skall staden idka för att optimera stadsutvecklingen.  

Parallellt med utmaningarna skildras också Stockholms 

ställning i den globala kampen mot dagens 

klimatförändringar, vilket påverkar människors tillvaro. I 

ÖP framgår det att staden har under längre tid arbetat 

aktivt med att minska utsläppen. I arbetet med att förbättra 

miljön i staden, lyfter Stockholm fram att goda framsteg 

gjorts. Trotts utmärkelser, Europas miljöhuvudstad 2010, 

krävs det fler kraftansträngningar från stockholmarna, 

staden och dess verksamma för att nå målet om att bli ett 

fossilfritt samhälle år 2050, konstaterar man (ibid.). ”[…] 

planeringen måste skapa en stadsmiljö och en struktur som 

stödjer en kraftig utbyggnad av kollektivtrafik, främjar 

gång och cykel och som leder till att användningen av bil 

begränsas.” (ibid.).  

Visionen och målet för Stockholms utveckling är att vid år 2030 ha skapat ett Stockholm i 

världsklass, vilket nu är under uppdatering. En stad för medborgarna, innovativ och växande 

samt mångsidig och rik på upplevelser, är visionens tre byggstenar. Staden lyfter fram att 

genomförandet, för denna vision, grundar sig i nära samarbete med andra aktörer i regionen, 

och hur Stockholms förvaltningar och bolag ansvarar för att bidra till förverkligandet av 

visionen, långsiktigt och kortsiktigt. Det eftersträvas en hållbar tillväxt, dvs. en långsiktig 

hållbar samhällsutveckling med ett helhetsperspektiv där strategiska beslut, fattade i olika 

instanser, inte avviker från varandra (ibid.). 

Kommunen förtydligar att en långsiktig hållbar samhällsutveckling handlar främst om den 

pågående processen än den önskvärda destinationen. Helhetsperspektivet är ett viktigt element 

i att åstadkomma det processen eftersträvar. Stockholm är tydliga med hur det är själva 

Figur 6: Invånare och arbetsplatser 

Stockholms stad. Prognos för 2030. 

Källa: Stockholm, 2010 
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processen där skilda aktörers perspektiv och intressen kan tillfredsställas, samt även hur mer 

komplicerade situationer kan uppstå då aktörerna måste vägas mot varandra (ibid.). 

I jakten på det fossilfria samhället framhäver ÖP hur transportsystemet bör anses vara ett av de 

mest betydelsefulla fokusområdena. Transportsektorn ansvarar för hälften av länets 

koldioxidutsläpp, i takt med en ökande vägtrafik och expanderande stad. En positiv framåtanda 

om teknikutveckling för fler koldioxidneutrala och emissionsfria drivmedel existerar, samtidigt 

får inte den ökade vägtrafiken förbises. ÖP klarlägger att förutom utsläppen bidrar en ökad 

biltrafik med trängsel, barriärer och buller. Staden talar för att en sorts balans är nödvändig för 

nyinvesteringar i väginfrastruktur (Stockholm, 2010). 

En tätbebyggd stad, likt Stockholm, bidrar till fler möjligheter för cykel och gång, lyfter man 

fram. Den främjar även, vill man poängtera, en välfungerande kollektivtrafik. Staden betonar 

hur det väsentliga för ett hållbart resande är lokaliseringen av målpunkter, detta för att minimera 

risken för onödigt resande, samt också försöka prioritera de mest resurseffektiva 

transportmedlen (ibid.). 

Kollektivtrafiken beskrivs vara stommen i det framtida transportsystemet, framförallt den 

spårbundna, då den har hög effektivitet och attraktionskraft. Staden konstaterar att det tidiga 

planeringsskedet är det absolut viktigt för kollektivtrafikens utgångspunkt, då 

bebyggelsestrukturen blir avgörande för dess potential. Cykelns potential att bli ett allt mer 

konkurrenskraftigt transportmedel lyfts också fram. Behovet beskrivs vara en utbyggnad av det 

befintliga cykelnätet, och ÖP markerar särskilt cykelsäkerhet och parkeringsmöjligheter. Fler 

möjligheter behövs dessutom för att kunna kombinera cykeln med kollektivtrafik. Hela staden 

omnämns gällande hur planeringen skall bidra till goda förutsättningar för hur cyklisters 

rörlighet skall förbättras, ”[…] en grundläggande utgångspunkt i planeringen för de samband 

och kommunikationsstråk som pekas ut i denna översiktsplan.” (Stockholm, 2010).   

Det moderna hållbara transportsystemet har starka kopplingar till fokusområdet miljö, hälsa 

och säkerhet i den täta storstaden. Där beskrivs stadens miljöarbetes inriktning, vilket även 

skildras i det godkända miljöprogrammet. Stockholms nya 2040 vision, ett Stockholm för alla, 

har i sin tur satt sin prägel på miljöprogrammet. ”[…] staden växer med människan som 

utgångspunkt och med respekt för naturens gränser utan att äventyra förutsättningarna för 

framtida generationer.” (Miljöprogrammet, 2016). Tidigare och framtida satsningar på 

kollektivtrafiken lyfts fram för den hållbara staden och även behovet att utveckla, underhålla 

och bygga ut infrastrukturen – gator och ledningar. Relaterat till transporter är målbilden 

klimatsmarta (Stockholm, 2016).  

Detta stadsövergripande styrdokumentet innefattar 6 stycken miljömål, 30 delmål och 40 

rådgivande indikatorer. Nämnder och bolagsstyrelser är sammankopplade med ett delmål och 

har uppföljningsansvaret. Cykeln är ett återkommande inslag i miljöprogrammet och omnämns 

bl.a. i de följande delmålen: biltrafiken ska minska, Stockholm ska ha frisk luft, trafikbullret 

utomhus minskar, stadens gator ska bli mer attraktiva gång- och vistelsemiljöer (ibid.). 

Alla delmålen där cykeln omnämns tillhör målet miljöanpassade transporter. Det framgår 

tydligt i detta huvudmål, likt översiktsplanen, hur korrelation mellan hur staden växer och 
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behovet att skapa fler förutsättningar för ett ökat antal resor med kollektivtrafik, cykel samt 

gång. Även det faktum att vägtrafiken är den störst bidragande faktor till koldioxidutsläppen 

(ibid.).  

Framkomlighetsstrategin är i linje med översiktsplanen och visionen för Stockholm 2030. 

Strategin har utvecklat styrande principer för hur besluts skall tas, i stora och små projekt, 

gällande stadens vägar och gator. Principer inriktade mot vad staden bör prioritera. Målen är i 

centrum och inte processen, och strategin skall fylla en stödande funktion för hur det interna 

arbetet planeras – dialogen med medborgana och stadens och andra myndigheters 

kollaborationer. Framkomlighetsstrategin ger tydliga direktiv för hur gatumiljön skall utvecklas, 

parallellt ansvarar stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret för förtätning av staden 

(Stockholm, 2012). 

Bristen på yta i staden tvingar planeringen till att prioritera, 

och prioritera bort. Strategin syftar till att hantera den 

rådande konflikten om plats mellan stadens olika intressen, 

och funktioner. Skället för prioritering är att minska dålig 

framkomlighet, oattraktiva och otrygga miljöer, och låg 

trafiksäkerhet. Tillgängligheten är det absolut viktigaste – 

att på ett bra sätt nå resans mål med en välfungerande 

hållbar trafik. Förflytta människor och gods är i fokus, och 

inte fordon (ibid.). Ett funktionellt trafiksystem i 

Stockholms kräver att bilresandet minskar, vilket både ÖP 

och Miljöprogrammet konstaterat. Strategin betonar hur det 

krävs att gatumiljön förändras successivt och främjar 

kollektivtrafik, cykel och gång. 

Framkomlighetstrategin innefattar de följande fyra 

planeringsinriktningarna för väg- och gatunätet, de är 

likställiga och bör ej rangordnas:  

1. Fler människor och mer gods ska kunna förflyttas 

genom att fler använder kapacitets starka färdmedel, d.v.s. kollektivtrafik, cykel och gång, samt 

godsfordon med hög beläggning. 

2. Framkomligheten i väg- och gatunätet ska förbättras genom att öka reshastigheten för de 

kapacitetsstarka färdmedlen och höja restidspålitligheten för alla trafikanter. 

3. Vägarnas och gatornas roll som attraktiva platser ska förstärkas genom att förbättra 

gångvänligheten i staden. 

4. De negativa effekterna av väg- och gatutrafiken ska minimeras genom att styra bilanvändning 

till de resor där bilen gör mest samhällsnytta. 

Det framgår i framkomlighetstrategin (2012), mål A3, hur cykeln 2030 skall utgöra 15 procent 

av alla resor i högtrafik. Med en sådan stor andel cykelresor kan Stockholm utmärkas vara en 

cykelstad. Det utvecklade säkra cykelvägnätet, vilket eftersträvas, finner man stöd i cykelplanen 

där det förtydligas vilka åtgärderna är nödvändiga. Handlingsplanen, den tillhörande strategin 

Figur 7: De mest kapacitetsstarka 

energisnåla färdmedel, vilket också 

Stockholm stad skall främja. Källa: 

Stockholm, 2012 
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i cykelplanen, har totalt 21 åtgärdsförslag för en cykeltrafik i världsklass. Figur 6 illustrerar 

sammanfattningsvis framkomlighetsstrategin mål, och vilka trafikslag skall prioriteras, samt 

successivt byggas för, och förbättras – 1. Gång och Cykel, 2. Kollektivtrafik, 3. Transporter, 4. 

Taxi, 5. Bil.  

Cykelplanens syfte är att åskådliggöra, på ett tydligt vis, det framkomlighetsstrategin skildrar 

gällande cykeltrafiken. I Cykelplanen nämns det övergripande målet om ett ökat och säkrare 

cyklande i Stockholm. Framkomlighet, tillgänglighet och andra mer specifika lösningar 

identifieras i planen, vilka anses vara de mest optimala. Även cykelplanen belyser 

problematiken och utmaningen att förena olika trafikmål gällande cykel, gång och 

kollektivtrafik (Stockholm, 2013).  

Cykelplanen består av två delar, en handlingsplan och en cykelstrategi. Handlingsplanen 

sammanfattar förslagen på åtgärder under planens s.k. genomförandetid. Cykelstrategin, likt 

framkomlighetstrategin, beskriver långsiktiga inriktningar, förutsättningar, mål och hur de kan 

realiseras (ibid.).  

Cykelplanen visar på hur stockholmscyklisterna i enkätundersökningar betonar säkerhet, som 

ett av de absolut viktigaste skälen, och även framkomligheten, för att välja cykeln. Flera anser 

att cykeln är ett attraktivt transportmedel då det kan transportera en från a till b, smidigt och 

snabbt, samtidigt bidrar det till en bättre hälsa, och har inte samma negativa miljöpåverkan likt 

bilen. Cykelplanen lyfter fram hur alternativen till bil, dvs. cykel, gång och kollektivtrafik, 

kräver en högklassig infrastruktur för att möta behoven – cyklister kräver utrymme (ibid.).     

 

 

Att ge plats åt cyklister bidrar till hur man främjar bättre framkomlighet och säkert, detta skapar 

i sin tur en ökad attraktion för trafikslaget. Kortfattat väljer fler att cykla ifall det finns goda 
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förutsättningar. Cykelplanen (2013) betonar att det tyvärr råder en problematisk situation för 

cyklister i Stockholm, likt många andra städer, konflikten mellan cyklisterna och de andra 

trafikanterna. Framförallt är det konflikten mellan cyklister och gående. De två delar ofta 

samma yta, och detta i sin tur skapar problem och minskar säkerheten för samtliga (ibid.). 

Det är billigt, pålitligt, snabbt och enkelt att cykla, betonar cykelplanen, och det konstateras hur 

Stockholm har stor potential att bli en framtida cykelstad. Det tidigare rapporter indikerar, 

framarbetat underlag till cykelplanen, är behovet av fler investeringar i cykelinfrastruktur. En 

undersökning visade att en stor ökad andel cyklister är möjligt då 80 % av stockholmarna bor i 

30 minuters pendlingsavstånd med cykel från arbetsplatsen (ibid.).  

Handlingsplanen listar de åtgärder vilka är viktiga för att uppnå cykelstrategins målsättningar 

om ett mer sammanhängande, kapacitetsstarkt och välutformat cykelvägnät. Stockholm har 

genomfört en klassificering av sitt cykelvägnät och tre slags stråk identifieras: pendlings-, 

huvud- och lokalstråk, samt ”saknade stråk” – svaga länkar. Det framgår tydligt här, och i 

resterande delar av cykelplanen, hur pendlingsstråken är framförallt viktigt och hur 

bostadsområden skall bindas mer samman med arbetsplatsområdena, i staden. Det lokala 

perspektivet bör fortfarande anses vara relevant då ex. skolorna, inom det lokala, nämns vara 

viktiga målpunkter, och bör kopplas till huvud- och pendlingsstråk (ibid.).  

För det mest lokala refererar Cykelplanen till utredningen ’Cykel i Staden’, där pendlings- och 

huvudstråk utmärks vara viktiga för resan. Det lokala perspektivet lyft även fram, samtidigt är 

staden snabba med att också lyfta fram utmaningarna det involverar. ”De lokala 

förutsättningarna varierar emellertid från plats till plats vilket kan göra det omöjligt att helt följa 

den föreslagna standarden. Ambitionen är att handboken ska ge vägledning så att man kan hitta 

den bästa lösningen med de gällande förutsättningarna.” (Stockholm, 2009). Trafikverket (2004) 

beskriver hur den ’smala gatan’, dvs. den gatutyp vilket används i lokalnätet och har en 

vägbredd mellan 3,0 m och 5,8 m, beroende på dimensionerad trafiksituation och 

referenshastighet, kan gång- och cykeltrafik förekomma i egna separeringsformer, eller inte. 

Stockholm har hastighetsbegränsat lokalagatunätet till 30 km/h, och här ska man cykla i 

blandtrafik, skriver man (Stockholm, 2013).  

Det går att konstatera hur Stockholm lagt större vikt på hur gaturummet utformas, och bortsett 

från principer gällande utformningen av korsningar, hinder, busshållplatser, parkering, m.m. 

För pendlings- och huvudstråken finns angivna mått för hur bred banan bör vara, däremot är 

det mer problematisk inom det lokala. Utifrån de mål ÖP, Miljöprogram, 

Framkomlighetsstrategin och Cykelplanen har gällande ett ökat cyklande och hur viktiga 

målpunkter existerar inom det lokala, samt hur stad skall arbeta proaktivt och långsiktigt för ett 

modernt och hållbart transportsystem, bör utformningen också ske i linje med detta. Det 

framgår också tydligt, vilket det tidigare konstaterats, hur cykel och gång ska prioriteras framför 

de andra trafikslagen (Stockholm 2010; Cykelplanen, 2012; Cykla i staden, 2009; 

Framkomlighetstrategin, 2012; miljöprogrammet, 2016)  

Den regionala cykelplanen sammanställdes 2013 och bygger på de regionalastråken vilka 

utvecklades åren 1996 – 2001. Den regionala cykelplanens vision är hur andelen cykelresor 

skall vid 2030 utgöra 20 % av alla resor, i regionen. Det är en kraftig ökning där framförallt 

kortare resor med bil skall ersättas med cykel, samt vara en viktig del av kombinationsresor 
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med kollektivtrafik. Det framgår också i RUFS cykelplan (2014) hur samverkan är vägen till 

att skapa bättre förutsättningar för cykeln. Den regionala cykelplans vision är uppbygg på tre 

faktorer – smidighet, smart, och säkert. De tre är sammanlänkade med sex stycken mer konkreta 

målsättningar:  

 

• Bra utbud av cykelvägar – ”Regionalt cykelvägnät för arbetspendling byggs ut för 

gena och snabba cykelresor. Det regionalanätet bör vara färdigställt år 2030 och 

kompletteras med lokala och mellankommunala cykelvägar.” 

• Enkelt att planera cykelresan – ”Bra och lättillgänglig information ska finnas om 

cykelresande.” 

• Lätt att hitta under resans gång – ”Cykelstråk utformas så att de är lättorienterade 

och förses med bra vägvisning och trafikinformation.” 

• Säkert och tryggt för alla trafikanter – ”Trafikmiljöer ska vara trafiksäkert 

utformade och cykelbanor vara i gott skick med hög kvalitet på driften.” 

• Enkelt att kombinera cykel med kollektivtrafik – ”Bra kopplingar till 

kollektivtrafik, tillgång till hyrcyklar vid större kollektivtrafikknutpunkter. Det ska 

vara möjligt att ta med cykel på längre tågsträckningar utanför rusningstid.”  

• Gott om cykelparkering – ”Bättre och utökade parkeringsmöjligheter i anslutning till 

kollektivtrafik, vid bostäder, arbetsplatser och i centrumområden.” (RUFS cykelplan, 

2014:12).  

 

Det framgår i den regionala cykelplanen hur omledning av cykeltrafiken saknas, cyklister måste 

byta sida eller alternativt ge sig ut i blandtrafiken, vilket är två dåliga alternativ. Av samtliga 

cykelstråk sträcker sig bl.a. 13,4 % i blandtrafik, 46,8 % delad bana med gående, och 14,7 % 

saknar länk, dvs. mer än majoriteten är antigen i konflikt med andra trafikslag eller helt saknar 

yta. Förhållandet mellan cykeltrafik, övrig trafik och bebyggelse framgår även här vara 

väsentligt för den framtida stadsutvecklingen, och cykling. ”[…] då krävs förmodligen även 

konsekventa satsningar på hållbar bebyggelse och en utveckling av transportsystemets övriga 

delar som harmonierar med cykeltrafik och främjar resor med cykel.” (RUFS, 2014). Det 

regionala cykelstråket Rissne – Ulvsunda är tänkt att byggas ut, med stadens fastställda standard, 

och kopplas ihop med Solvallastaden (se figur, 1). Tanken är att Annedal, det angränsande 

område, ska kunna nyttja det. Cykeltunnel byggs under barriären vilket idag separerar dem två 

(Intervju, 1).      

Södra Solvallastaden startades 2012 och är nu i den avslutande fasen, och väntar på ett 

godkännande från stadsbyggnadsnämnden, sedan sker detaljplaneringen för området. 

Planprogrammet för Södra Solvallastaden var på samråd förra året, och i vissa fall reviderar 

man program efter samråd, och i detta fallet föredrar man att inte göra det utan istället vid 

godkännandetillfället presenteras synpunkter och hur man skall arbeta vidare (Intervju 1). 

Solvallastaden har utvecklats med ett planprogram, vilket är inte så vanligt. Det är mer, eller 

mindre, förekommande i Stockholm att större stadsutvecklingsprojekt med tusentals bostäder 

endast kräver detaljplanering, och inte planprogram. I vissa fall kan det finnas en fördjupade 
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översiktsplan att förhålla sig till (Intervju, 2). Planprogram är inte bindande dokument, utan mer 

fyllda med rekommendationer för hur ett område skall utvecklas. Det är när detaljplanen vinner 

laga kraft som spelreglerna sätts. Detaljplaner är inte heller oerhört detaljrika, hur en viss plats 

skall gestaltas förekommer inte, utan regler för större förändringar (Intervju, 2). I detta projektet 

nämnde även den privata markägaren om hur ”man blivit lite tagna på sängen”, när staden 

föreslog att ett planprogram ansågs vara nödvändigt (Intervju, 3).  

Exploateringskontoret är första och sista kontakten, de förhandlar först med markägare och sist 

bygger allt det som är allmänplats. Stadsbyggnadskontoret (SBK) kopplas in efter kontakt skett 

med expo för att ta fram ett planprogram, eller när planändring behövs. Det finns trafikplanerare 

vid både Trafikkontoret (TK) och Exploateringskontoret (expo), och de på expo arbetar bl.a. 

med att vara närvarande vid planmöten, gällande detaljplaneringen, och bevaka 

allmänplatsmarkfrågor – ex. pendlingsstråk för cykel, trafiksäkerhetsfrågor, gata och allmänlats 

m.m. – planeringen är vilket många också förtydligar ett ständigt kompromissande i dessa delar 

av planprocessen (Intervju, 1, 2 och 4). Expo driver parallellt sin egna exploateringsprocess 

med sitt egna nämndbeslut, och för synka med detaljplanen kan då utredning först då göras, och 

sedan systemhandlingsprojektering och bygghandlingsprojektering. Det man bidrar med till 

detaljplanen är främst text, och de konsulter man tar in för att rita på gata och landskap 

tillsammans med delaktiga husarkitekter bl.a. – för att få fram en helhet (Intervju, 2).  

Trafikplanerare vid TK är inte alltid involverade i detaljplanering, ibland av naturliga skäl, och 

ibland uppfattas det som mer märkligt och problematiskt att man inte är involverade (Intervju, 

4). I detta planprogram har TK varit involverade, samt samtliga kontor och politiker, ifall man 

frågar den privata aktören. Man säger samtidigt att planen har framförallt arbetats fram med 

SBK, och dem har förädlat den på ett bra sätt, instämmer man (Intervju, 3). Från TK sida 

förklarar man hur det är svårt med att bli involverad, eftersom SBK, främst, har inflytande och 

bestämmer TKs engagemang i detaljplanering. Trafikplaneraren, vid TK, säger både att man 

vill vara mer involverade. Samtidigt betonas det hur man måste rannsaka sig själva, eftersom 

man inte alltid kommer till möten, eller ställer upp med bemanning, folk och tid (Intervju, 4).  

Planprogramsprocessen för Solvallastaden, vilket har pågått sedan 2012, har omfattats av möten 

med synpunkter, yttranden, utredningar, avtal, remisser och remissvar. TK har även i detta fall 

kommit med remissvar med synpunkter gällande det planprogram som tagit fram. Eftersom 

Södra Solvallastaden är uppdelat så att den privata markägaren har en ägarandel på 70 %, och 

staden står för de resterande 30 %, har därmed den privata markägaren större makt än staden. 

Markägaren själva beskriver hur deras ägarandel har också medfört mera ansvar för 

utvecklingen. Genom möten man haft med de olika förvaltningarna och deras politiker, har 

syftat till att bättre förstå förvaltningar och deras utmaningar, samt exakt vilka förutsättningar 

deras mark hade (Intervju, 3). 

Trivector haft en rådgivande konsult roll sedan 2013, dem har hjälpt den privata aktören med 

att från start utveckla området. Tillsammans med Trivector arbetades det fram vilken typ av 

trafikmiljö, och allmänmiljö, man ville skapa. Det var här, förklarar den markägaren, hur 

Trivector lyfte fram cykeln, och kollektivtrafiken, som hörnstenar områdets framtida utveckling. 

Idén om att skapa en cykelstaden, och framförallt planera för en hållbar stadsdel med människan 

i centrum – folkhälsa, ekosystemtjänster, grönområden, bra boende- och trafikmiljöer, 

trafiksäkerhet, samt behovet av skolor, förskolor och offentligservice (Intervju, 3). 
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Alla de olika förvaltning – expo, TK och SBK – drivs av deras respektive politiska ordförande. 

Politiken i Stockholm stad är extremt fokuserad på att producera fler bostäder i dagsläget. SBK 

förklarar att det stora trycket på att bygga bostäder påverkar väldigt mycket för hur planeringen 

i staden ser ut. Politiken vill också, konstaterar man, att det byggs skolor och ordentligt med 

grönområden. Det sistnämnda är ett exempel på sådant som i större utsträckning är svårare att 

få igenom, eftersom det finns en ekonomi bakom det hela, förklarar man. Det behövs många 

kraftansträngningar för att stå emot detta (Intervju, 1).  

”Ett bostadskvarter genererar intäkter som ett grönområde inte gör.” (Intervju, 1).   

Det är en stor skillnad på Stockholm stad, och de mindre angränsande kommunerna. Den 

politiska styrningen är betydligt mycket starkare. Var detaljplan innebär konkreta medskick 

från politiken. Möten i stadsbyggnadsnämnden involverar i de flesta fallen anteckningar från 

majoriteten och oppositionen, samt övriga partier. Beslut sker inte enbart i enlighet med SBK, 

utan förslag med synpunkter skickas med, exempelvis vad som anses relevant att ta hänsyn till. 

Det finns också ett spel inför beslut, förklarar man, där man försöker känna av åt vilket håll 

politiken pekar åt. Samtidigt vill man tillägga hur cykeln har fått en allt större roll inom politiken, 

och är ständigt aktuell (Intervju, 1). 

Trafikplaneraren vid TK upplever hur det sker två stora saker inom staden nu – cykelns intåg 

och det extrema bostadsbyggandet. Det man betonar är att TK framförallt bygger om gator, och 

deras intresse fokuserar sig främst mot trafik. Trafikplanering, samt drift och underhåll. Mycket 

detaljstyrs även i deras projekt från politiker, framförallt i deras investeringsprojekt. När det 

kommer till bostadsbyggandet har deras politiker, dvs. trafikborgarrådet, inte så mycket 

synpunkter gällande bostadsbyggandeprocessen. Det upplevs även märkligt, förklarar man, att 

det finns så mycket som man vill styra från sin egen förvaltning för stadens gator, samtidigt 

ansvarar, och byggs, många fler projekt under expos ledning där trafikborgarrådet inte har något 

alls att säga till om (Intervju, 4). 

På expo, förklarar man, att i samtliga projekt är målet att skapa så mycket bostäder som möjligt, 

det är övergripande. I deras projekt arbetas markanvisningar fram, och där läggs oftast antalet 

lägenheter, exempelvis, i det nedre spannet för att ge utrymme till kompromisser, och 

framförallt för statistiken, och politiken, kan detta senare istället öka. Både stadsplaneraren vid 

SBK och den privata markägaren nämnde hur det gjorts i det relativt nya angränsande 

familjeområdet Annedal, vilket har resulterat i hur en brist på förskole- och skolplatser när de 

redan var färdigställda existerade. En brist i kommunikation, bl.a. med utbildningsförvaltningen 

skall tilläggas ägde rum här (Intervju, 1, 3).  

Trafikplanerare på Expo arbetar likt miljöspecialister, och landskapsarkitekter, med att 

övervaka sina trafikrelaterade frågor i var projekt (Intervju, 2). Just detta var det TK påpekade, 

hur den infrastruktur som Expo bygger styrs av en politisk ordförande med fokus mot att bygga 

bostäder, och inte har samma detaljkunskap. eller intresse, för gatunätet eller själva gatans 

funktion. Trafikplaneraren vid TK ser situation som hur det existerar olika nivåer, även om det 

är samma stad som byggs (Intervju, 4).  
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Planprocesser involverar olika problembilder och konflikter, beroende på vem du frågar. I 

Södra Solvallastadsprojektet är SBK framförallt den aktör från staden som varit mest delaktig 

i att ta fram planprogrammet. SBK har, förtydligar den privata markägaren, förädlat deras vision. 

Ett exempel på en konflikt vilket kan uppstå är buller, vilket involverar detta projektet. 

Specifika problem likt detta kan i sin tur påverka strukturen, till viss del, för ett område menar 

SBK (Intervju, 1). Något man förtillfället arbetar med att lösa. De flesta har under intervjuerna 

förklarat hur planering involverar mycket kompromissande, och förståelse för andra. Det 

bottnar sig i bristande kunskap för varandras områden, till en viss del. En aktör kan anse att 

flytta på ett avloppsrör inte är ett större problem, vilket en annan utredare kan förklara kommer 

göra samma projekt betydligt mer kostsamt (Intervju, 2).  

Topografin för Solvallastaden har tillfört en del utmaningar, området skall formas vid sidan av, 

och till viss del, upp mot ett berg. En utmaning vilket inte resulterat i någon form av konflikt. 

SBK anser att i detta projektet har den privata aktören velat prioriteras saker dem inte haft någon 

anledning att tycka något om. Det har varit många positiva saker för området utveckling, dvs. 

viktiga funktioner som behövs för ett bra liv i staden. SBK förklarar hur man själva framförallt 

planerar mycket för bostäder, och kanske inte är lika bra på att planera för kringliggande 

funktioner. Den typ av konflikt, som går att urskilja från SBK sida, är hur det finns en viss vilja 

från stadens sida, och en från den privata markägaren. Den privata markägaren tycker även att 

staden är betydligt mer flexibel när det kommer till innovativa och kreativa lösningar i 

innerstaden, att där är man mer positiva till att kompromissa, eller bygga cykelgator (ibid.). 

Den privata markägaren upplever samarbetet med SBK som bra, men skilda meningar finns 

gällande strukturen för området. De har själva, vilket det tidigare har nämnts, undersökt vad 

stadens styrdokument säger – trender, visioner, mål –  och hur bristen på skolor, förskolor och 

offentlig service finns i området. Vilket är ett av Bromma befolkningstätaste. Dessutom har 

man själva gått ut och frågat personer vilka är intresserade av att flytta till Södra Solvallastaden, 

deras syn gällande att välja cykla och gå framför åka bil, och vad dem anser behövs för att 

konvertera från ett trafikslag till annat. Den privata markägaren tycker att det framförallt har 

varit TK som inte velat följa vision för hur människans rörelse i första hand skall forma 

strukturen. Det upplevs hur TK är fortfarande mycket bilorienterade, och cykelhandboken följs 

menar man på det sättet att huruvida en cykelbana implementeras är viktigt, sedan allt bortom 

är det tyst om. Staden upplevs kunna vara mer dynamisk och mer flexibel i det lilla, mest lokala. 

Manualen styr för mycket, och det offentliga rummet som gatan innebär måste man tala mera 

om, anser den privata markägaren. Ett exempel som ges är hur cykelns behov av 2,5 m nämnts, 

sedan vart den platsen är och skall finnas, ägnas det däremot ingen tid åt (Intervju, 3).  

”Säkerställa att det blir bra för bilen gör man, men inte för att det ska bli bra för cyklisten.” 

(Intervju, 3) 

Det är inte hel oproblematiskt att arbeta med privata markägare, säger trafikplanaren vid TK. I 

de flesta projekten vill både staden, vilket kommer diskuteras senare, och privata exploatörer 

maxa antalet bostäder. När det är en plats likt detta område, ny exploatering, planeras 

bebyggelsen i de flesta fallen först och sedan gatorna. Trafikförsörjning finns med som en 

grundtanke, men det löser man främst efter bebyggelsen är bestämd, betonar man. 

Gatustrukturen skapar vanligtvis förutsättningar för bebyggelsestrukturen när det är gäller 
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omvandlingsprojekt (Intervju, 4). Det finns utmaningar och möjligheter vill expo, TK och SBK 

intyga när ett nytt område planeras för, framförallt ser man att det kan göras mycket bra från 

början ifall ett område planeras på ett bra sätt. SBK förklarar hur befintlig miljö, i regel, har 

många satta förutsättningar vilket gör det lättare att förhålla sig till, och samtidigt, kan vara 

låsningar. Ny exploatering ger möjligheten för flera olika alternativ, vilket också gör det mer 

komplicerat. I detta projektet finns bl.a. topografiska, buller och andra risker (Intervju, 1).  

Trafikplanerare vid expo berättar hur exploateringsprojekt är mer ett gemensamt projekt hela 

vägen med andra förvaltningar. TK:s roll kan på många sätt upplevas som en granskare, menar 

man, där arbetet mer syftar till att svara på detaljplaneremisser (Intervju, 2). Det påpekas även 

hur det på SBK existerar en utbredd syn på hur gator och gaturum är överdimensionerade. I 

vissa fall kan tvåfiliga gator, 9 m breda bli 7 m. Det är ett dilemma i de flesta projekt att man 

på ett pedagogiskt sätt måste förklara hur det behövs yta för att inkludera allt – cykelparkering, 

lastplats, angöring, bred trottoar, vistelseyta m.m. Trafikplaneraren vid expo förklarar även hur 

det finns även en viss syn på SBK om hur smala gator anses attraktiva, där hus ställs i kanterna 

av gatan, vilket inte är alls bra (Intervju, 2).  

Det finns framförallt en kamp för cykeln med gatans funktioner som vistelseytor, trottoar, 

förgårdsmark, allmänplats och kvartersmark. En ganska stor kamp. Trafikplaneraren på Expo 

ansåg att SBK borde ha mer fokus på gaturummet, det allmänna, vilket det i styrdokumenten 

också står mycket om, hur dessa platser ska bli attraktiva levande miljöer. Det är lite för mycket 

bostadsplanering, och inte så mycket stadsplanering, konstateras det. Väldigt mycket fokus 

ansågs även tillägnas gårdarnas storlek, balkongernas utformning och husen. Gatan fick enligt 

trafikplaneraren täckas upp av dem på Expo, och dem fick argumentera för hur ny bebyggelse 

behöver försörjas med cykelbanor eftersom de utpekade pendlings- och huvudstråken i 

parkmark inte försörjer detta (Intervju, 2).  

Den privata markägaren upplever bl.a. hur trafikkontoret (detta kan ses som en påbyggnad från 

det tidigare styckena gällande planeringsprocessen, samt politik och intressen) inte alls vart 

med i diskussionen. Det vill säga, hur man inte är medveten om vilken typ av stadsdel man 

planerar för att åstadkomma. Markägarens vision om att utforma ett ”finmaskigt” nät, vilket 

främjar främst god tillgänglighet och framkomlighet för cyklister och gående, inte bilen. 

Cykelgator förklarar man hur politiken är med på, men inte förvaltningen (Intervju, 3). 

”För oss har det varit att skapa så mycket bilfria gator som möjligt, och vi tar gärna cykelgator.” 

(Intervju, 3).  

I Solvallastadsprojektet har den privata markägaren vart initiativtagare och den pådrivande 

aktören, den del av marken som staden äger drivs av expo som ansvarig markägare. Vem har 

då ansvaret för att Stockholm utvecklas till att bli en cykelstad, vilket man förespråkar. Bland 

respondenterna fanns det skilda meningar gällande, först och främst, ifall det var en cykelstad 

Stockholm försökte åstadkomma. Trafikplaneraren på TK påpekade hur man först, och främst, 

försöker bygga en stad för alla typer av trafikanter, och inte enbart en cykelstad. Fler invånare 

och ett ökat resbehov ställer krav framkomlighetsstrategier – resor kan inte elimineras utan 

behöver förändras. Hur man får folk att hellre cykla, gå och åka kollektivt. Trafikplaneraren 

betonade hur alla förvaltningar har undertecknat cykelplanen, och hur det är ett gemensamt 

ansvar man bär för att den också implementeras (Intervju, 4).  
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”Trafikkontoret måste ta ansvar för att bostadsbyggandet funkar, och Stadsbyggnadskontoret 

måste ta ett ansvar för att resandet funkar, att man kan cykla.” (Intervju, 4).  

Stadsplanerare vid SBK tolkade cykelstaden mer praktiskt, hur det skall planeras för goda 

förutsättningar att cykla, parkeringsmöjligheter, och att man kan på ett effektivt och säkert sätt 

cykla inom området, både dit och därifrån. Mera konkret, då får man dyka ner i detaljerna, 

förklarar man. Ansvaret för cykelstaden är ett gemensamt, sedan förtydligar man att i de mer 

renodlade uppdragen är det upp till SBK, genom detaljplanerna, hur mycket utrymme är avsatt 

för gatan. Avslutningsvis lyfts TKs roll och ansvar fram, vilka styr gatans indelning. Gatan 

överlåts på staden så markägare har egentligen inte så mycket att säga till om, menar man på 

SBK (Intervju, 1). 

Trafikplaneraren vid Expo uppfattar hur cykelstaden framförallt kännetecknas för att vara 

cykelvänlig. Cykeln är ett självklart fordon, med samma villkor som andra trafikslag, och man 

kan använda och ta sig runt enkelt med det, i sin vardag. Ansvaret ansågs bäras av många, 

gemensamt. Både de tekniska förvaltningar, och politiken. Kvalitativ cykelplanering i 

detaljplaneringen, framförallt i närheten till bostäder, talades det allt mer om förklarade man. 

Strategier som ex. förflyttade bilparkering längre bort samtidigt som kollektivtrafik, gång och 

cykel kom närmare. Framförallt betonades hur cykelstaden behöver ge cykeln utrymme för att 

fungera, sedan behöver det inte vara holländska exempel där allt är cykel, utan en stad där man 

vill och kan ta sig runt på cykel, men också på andra sätt. Situation beskrivs hur det krävs ett 

stort arrangemang, vilja att stå upp för och argumentera för cykeln, vilket är ett ansvar för den 

enskilda projektdeltagaren (Intervju, 2).  

Det är återkommande teman, begreppen samverkan och helhetsperspektiv, i Stockholm stads 

styrdokument. ’Repetition makes perfection’ brukar det låta, och i detta fallet kan det flitiga 

repeterandet upplevas att stor vikt för hur staden bör planeras syftar till en ökad samverkan – 

dialog och förhandling – för att åstadkomma helheten i stadsutvecklingsprojekt. 

Helhetsperspektivet och samverkan är också starka förenat med det som tidigare har diskuterats 

gällande vem som bär ansvaret för hur staden planeras. Gemensamt skall ansvaret bäras för 

stadsutvecklingen, och trafikplaneraren på TK förklarade hur det ömsesidiga förhållande 

betydde hur olika förvaltningar har ansvar för respektive ’intressen’, och styrdokument som 

cykelplanen, undertecknat av samtliga förvaltningar, innebär i satta mål för alla dem som skall 

tillsammans forma ’helheten’, i var projekt (Intervju, 4).  

” Man brukar prata om i kommunalförvaltning att om att det är samarbete, samarbete, 

samarbete, man ska föra en dialog, vilket är vägen till framgång.” (Intervju, 4). 

Helhetsperspektivets betydelse går att likna uppfattningar gällande cykelstaden, vad det innebär 

beror mycket på vem du frågar. För vid samtliga av de tre förvaltningarna talar man framförallt 

utifrån sin förvaltnings intressen, och sin roll. Samverkan mellan förvaltningar ser SBK som 

ständigt närvarande, samarbete med TK från start eftersom SBK inte kan sitta och hitta på saker 

vilket TK inte kan skriva under på (Intervju, 1). Dilemmat med detta är att TK själva förklarar 

hur man inte är involverade i alla typ av projekt (Intervju, 4). Det är relevant att fråga vad 

inkluderas helhetsperspektivet, är det inte alla projekt vilket inkluderar både trafik och 

bebyggelse? SBK kritiseras också för att ha en bristfällig ’vision’ i projekt, fokus upplevs riktas 
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ifrån det gemensamma – ex. gaturummet. Det argumenteras för hur gaturummet behöver lyftas 

eftersom det är det man upplever (Intervju, 2).    

SBK övervakar sina särintressen i projekt som Solvallastaden, samt ansvarar för helheten 

förklarar man, vilket innebär att det är deras jobb att väga in alla aspekter (Intervju, 1). 

Aktörerna skall försöka samverka och bidra till helheten, däremot kan helhetsansvaret läggs på 

en förvaltning mer än en annan. Frågor gällande ansvar, samverkan och helhetsperspektivet 

inom de olika förvaltningar går att relatera till hur man också talar om stadens styrdokument. 

Planeringens kompromissande, innefattande förhandlingar och dialoger, grundar sig i hur 

styrdokument, och även planprograms, gemensamma mål, strategier och visioner måste 

anpassas till var projekts unika förutsättningar. Trafikplaneraren vid TK betonar hur dynamisk 

staden är, och därför skall man inte heller för heliga styrdokumenten menar man (Intervju, 4). 

Det existerar även en viss form av konsensus bland respondenterna för hur det bör planeras för 

ett minskat bilberoende, och en hållbar attraktiv stadsmiljö, samtidigt ses politikens tryck mot 

bostadsbyggandet bekostas av helheten (Intervju, 1, 2 & 4).   

Alla respondenter ser hur satta mål och strategier i styrdokumenten för cykeln är bra, och en 

positivtrend för cykeln beskrivs. Förbättringar för cykeln utgörs av ett ökat byggande av 

cykelbanor, främst pendlingsstråk (Intervju, 1, 2 & 4). Huvud- och lokalstråk nämns inte lika 

mycket, även om det i flera styrdokument framkommer hur viktiga målpunkter, ex. skolor och 

förskolor, inom områden skall kopplas till pendlingsstråk. Trafikplaneraren vid Expo förklarade 

hur detta, det mer lokala perspektivet, ständigt behövdes klargöras och argumenteras för 

(Intervju, 2). Detta går att tolka som en ansträngning för att försöka vidga helhetsperspektivet.  

”Vi måste se på gatan på ett annat sätt, där man kommer röra sig längs med huvudgatan, och då 

vore det lämpligt att det även finns cykelbanor där som ett komplement, det finns fortfarande 

cykelinfrastruktur i parkmark men den är ju mer gemensam med fotgängare och där finns 

konflikter. (Intervju, 2).”  

I och med hur staden styrs (governance), och byggs, omfattar samverkan en mycket stor del av 

det offentliga-privata-samarbetet. Det tjänster som köps från den privata sektorn och hjälper 

med stadsutvecklingen är ständigt närvarande. Precis likt hur den privata markägaren, vilket 

tidigare nämnts, behöver involveras i helhetsperspektivet. Brist i kommunikationen går att finna 

även i Solvallastaden, SBK hade bl.a. inte kännedom om hur projekts hemsidan, driven av den 

privata markägaren, beskrev hur Solvallastaden skall utvecklas till att bli en cykelstad (Intervju, 

1).  

I alla de föregående delarna finns det även saker vilket kan relatera till helhetsperspektivet, och 

framförallt samverkan. Förhandlingar och dialoger består av skilda tolkningar och 

uppfattningar hos aktörerna, maktförhållanden, ansvar, roll och närvaro, bristande 

kommunikation och missförstånd, politiskt styre samt styrdokument.    
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Det empiriska materialet analyseras och diskuteras i detta avsnittet med stöd från det som 

tidigare introducerats i avsnitt fyra gällande tidigare forskning, bakgrund och förutsättningar, 

och det teoretiska ramverket, avsnitt tre.  

Det går att känna igen mycket av det March (1991) talar om hur handlingar kan anses vara mer 

betydelsefulla för beslutsfattandeprocessen, än utfallet. Allt eftersom planeringsprocessen för 

ett område, av denna karaktär, är tidskrävande. Det är således relevant att förtydliga hur utfallet 

kan vara svårgripbart. Trafikverket (2004) lyfter också fram processen, för den samordnade 

planeringen, som lika väsentlig som det som eftersträvas. Det är en lång process, och aktörers 

handlingar styr projektets riktning. För de större projekteten är antalet aktörer fler, och likt det 

March (1991) betonar är organisationer ett kollektiv av individer, och ju fler enskilda individer 

i planeringsprocessen, desto fler skilda målinriktningar. I Solvallastadens fall, och i stort sett 

alla andra stadsutvecklingsprojekt, tillkommer även fler inriktningar när tjänster köps in från 

den privata sektorn. Fotbollsplanen med antalet mål ökar, och ifall ny inspiration kommer in i 

rätt fas av processen kan inriktningen ändras. Ett bra exempel är hur Trivector påverkat den 

privata markägaren i Solvallastaden, och hur de i sin tur har valt att agera gällande vilken typ 

av vision som skulle framställas.  

Planeringsprocesser involverar makt på många olika sätt, och inflytelserika individer utövar sin 

makt för att få sina idéer accepterade. Flyvbjerg (2002) betonar hur det i planprocesser 

prioriteras vissa saker, och andra inte, ett bevis på hur makt inte är rättvist fördelad. I 

Solvallastaden, och andra projekt där Staden är den mindre aktören, uttrycker samtliga kontor 

uppfattningen att man måste böna och be, mer eller mindre, för att få sina särintressen beviljade. 

Detta projekt är lite märkligt, med tanke på hur staden har en väldigt positiv syn på hur den 

privata aktören vill gå till väga med hur området skall utvecklas. Den privata markägaren har 

överhanden i Solvallastaden, med sin större ägarandel, däremot har staden påverkat med sin 

makt genom att tycka på för hur ett planprogram var nödvändigt att utvecklas. Vilket den privata 

markägaren upplevde märkligt, vilket också är mer ovanligt.  

Maktrelationer har en direkt inverkan på planeringsprocesser, och i Stockholms fall, vilket 

Koglin (2015) argumenterar för, har detta också en relation till hur staden organiserar sin 

verksamhet. SBK har den större rollen och bestämmer TK:s engagemang i projekt, eftersom 

kontoren fungerar som separata enheter. Exempel på graden av TK:s engagemang, och aktiva 

roll, kan förklarar hur cykeln som trafikslag kan diskuteras när planer redan är bestämda, vilket 

en trafikplanerare vid TK betonade (Koglin, 2015). Detta är något också CyCity (2015) 

identifierade vara en viktig del för cykelplaneringsprocesser, dvs. hur man organiserar sig, och 

hur aktörer involveras. 

Den aktiva deltagande rollen i planprocesser, vilket Flyvbjerg (2002) trycker på, bör anses vara 

problematiskt i Stockholms fall. I flera projekt är inte TK involverade alls, vilket TK själva 

anser är besynnerligt. I Solvallastaden betonar den privata markägaren hur samarbetet skett 

främst med SBK. Hur TK finner sig själva i en rådgivande roll, vilket Koglin (2015) 

argumentera för, kan upplevs vara densamma här. Flyvbjerg (2002) förklarar hur det kan vara 
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svårt för en aktör att ta plats. Trafikplaneraren vid TK påpekade själv detta, samtidigt som man 

förklarade hur de behövde rannsaka sig själva, då man inte alltid ställde upp med folk. 

Trafikplanerare vid expo kan tolkas ha mer av en aktiv roll och vara en större del av processen, 

då man har mer delaktig roll i hela den gemensammaprocessen. 

Planeringsprocesser kan på många sätt relateras till diskussionen gällande helhetsperspektivet, 

detta återkommande begrepp i styrdokument. Skall staden i sina processer sträva efter hur ett 

helhetsperspektiv existerar, måste aktörer vara involverade, och det från start pm. Helheten 

formas efter varje projekts unika förutsättningar betonar Tornberg (2009), samtidigt går det 

ifrågasätta hur helheten säkerställts ifall inte trafikplanerare från TK är delaktiga i 

planeringsprocessens tidiga skeden. Gemensamma målbilder skapas med en mer öppen och 

demokratisk process, vilket är sektorsövergripande (Boverket, 2002; Flyvbjerg, 2002). Koglin 

(2015) lyfter fram hur positiva effekter för cyklandet i staden innefattar inkluderande 

planeringsinitiativ, i den tidiga fasen, där cykeln inkluderas eftersom det råder en kamp om yta. 

Faktum är att i Solvallastaden har cykeln fått medvind och blivit inkluderad från start, och 

tendenserna kan därför argumenteras för att ha minskat för ett stuprörstänkande och -agerande.  

Hur stadsplaneraren vid SBK talar om politikens inverkan, och ständiga närvaro, är precis det 

March (1991) vill lyfta fram. Hur beslutsprocessen, och beslutsfattandet, alltid involverar 

konflikt när det finns politiska aspekter med, och hur politiken försöker ständigt påverka 

processers riktning och utfall. March betonar hur politiken inte bara utövar sin makt för att 

bestämma vilka valmöjligheter som finns, den tränger sig även in i detaljerna, vilket 

trafikplaneraren vid TK upplevde. De politiska ordförandena, vilka styr förvaltningarna, kan 

däremot endast påverka när man får vara delaktiga. De politiska ordförandena är viktiga att 

lyfta fram, eftersom de utvecklar skilda visioner och direktiv, vilket formar förvaltningsarbetet 

(Koglin, 2013).  Det övergripande målet för SBK och expo, vilket kommer från deras respektive 

politiska ordförande, är bostadsbyggandet. Förvaltningen skall förhålla sig till de strategiska 

styrdokumenten, tydligt är att medskick från politiken får större inverkan. Styrdokumentens 

mål och strategier upplevs vara upp för förhandling, och återigen kan March (1991) liknelse 

om hur antalet bollar på fotbollsplanen adderas eller subtraheras, anses passa väl in.  

Planeringsprocesser är väldigt handläggarstyrda, individer bildar kollektivt tillsammans det 

som är förvaltningen. Standardiserade förhållningssätt, i form av bl.a. institutionella strukturer, 

kan förklara en organisations beteende. March (1991) betonar här situation, identitet och 

samband. Policys implementeras inte, fakta bortses, och relationen mellan lösning och problem 

kan uppfattas tvivelaktig. Samtliga respondenter från expo, TK och SBK, betonar cykelns 

framfart i dagens politik. Faktum är, vilket Tornberg (2009) påpekar, att det finns ett arv vilket 

påverkar dagens trafikplanering, och tjänstemän inom förvaltningen har växt upp med dessa 

institutionaliserade idéer. Detta kan förklara hur personer, eller grupper, inom förvaltningarna, 

kan uppfattat situationer olika och därmed ha skilda intressen. March (1991) argumenterar för 

hur beslutsprocesser också är tillfällen för äldre att lära yngre, och därmed kan idéer leva vidare 

– enskilda idéer lever vidare och förblir oförändrade. Ett bra exempel är hur den privata aktören, 

i Solvallastaden, beskrev hur trafikplanerare vid TK inte delade visionen om cykelstaden och 

människan i centrum, och hur fokus var alltför mycket mot bilar. Politiken är med, men inte 
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förvaltningen förklarade man. Koglin (2013) nämnde även han hur nästan ingen trafikplanerare 

vid TK, självmant, inte ens nämnde cykeln, när de blev tillfrågande att berätta om stadens trafik.  

Stockholm befinner sig i en väldigt problematisk situation med intåget av cykeln och målet om 

att producera fler bostäder. Fler bör kanske fundera på vilken typ av stad man faktiskt bygger. 

Uppenbarligen karaktäriseras dagens Stockholm, den förtätade staden, av en kamp om ytan, 

och hur det finns en utpräglad uppfattning gällande hur bostäder generar intäkter som bl.a. 

grönområden inte kan. Samtidigt betonar man hur bostadsbyggandet inte helt kväver andra 

intresseområden, utan en viss förståelse existerar. Problemet är hur bristen på långsiktighet, likt 

den i det angränsande området Annedal, utgjordes av hur det totala antalet bostäder lagts i det 

nedre spannet fått en negativ inverkan, och även påverkat detta projektet. När antalet bostäder 

lyfts, i ett familjeplaneratområde, blir bristen på skolplatser i den redan etablerade skolan ett 

förödande problem. Det är svårt att förutspå allt, men denna typ av logik är applicerbar för 

cykeln. Långsiktigt, och ekonomiskt, bör staden gynnas av att inkludera cykeln mer inom det 

lokala från start. Här finns också viktiga målpunkter, som ex. skolor, vilka ska trafikförsörjas 

för cykeln, enligt styrdokumenten, och det faktum att trafikslaget skall prioriteras. 

Tid och pengar, nämnde trafikplaneraren vid TK, är a och o för cykeln att lyckas. Ett argument 

vilket stämmer till en viss del. Det går samtidigt att känna hur pengar skulle kunna sparas ifall 

cykeln inkluderas mer i den lokala planeringen nu, istället för att en dag återvända och spendera 

pengar på att bygga om gator. Faktum är att i Stockholm, vilket Koglin (2013) förklarar, har 

cykeln tidigare inte fått spela en stor roll i politiken och den utveckling Köpenhamn haft under 

många år har format både politikers, och planerares, syn på hur cykeln är det absolut viktigaste 

transportmedlet. Hur Köpenhamn valt att organisera sin verksamhet går det även argumentera 

för hur en sektors överskridande politik är mer synlig.  

Stockholm har inte utvecklats likt Köpenhamn, och den typ av konsensus grannlandet har bland 

sina planerare och politiker existerar inte i Stockholm. I Stockholm är det uppenbart hur cykeln 

har fått en allt mer betydande roll i politiken, och samhällsplaneringen. Cykelns delaktighet, 

när helheten beslutas i projekt, verkar däremot främst involvera ett regionalt, större, perspektiv. 

March (1991) förklarar hur det ibland kan uppfattas svårt att se sambandet mellan problem, och 

lösning, i beslutsfattandet. Det går att argumentera för hur samma typ av tendenser existerar i 

Stockholm. Cykelns brist inom bl.a. det mest lokala problematiserar det styrdokumenten 

beskriver gällande målet om hur staden skall främja en långsiktig hållbar planering. 

Respondenterna från expo, TK och SBK beskriver hur planeringsprocessen präglas av ett 

ständigt kompromissande. Det existerar en ömsesidig förståelse för varandras intressen, vilka 

man bevakar i varje projekt. För den utomstående upplevs en stor del av trafikplanerarens, likt 

landskapsarkitekter och miljöspecialisters, roll i projekt utgöras av ett ständigt kohandlande. 

Styrdokumenten är en del av detta, då var projekt har unika förutsättningar och allt kan inte tas 

i beaktande. Ett dilemma är hur trafiken ingår i ett större system, och ett fokus mot den specifika 

platsen är problematiskt (Thornberg, 2009). Kompromissandet i det lokala påverkar i slutändan 

hur hela staden utvecklas. Kan inte föräldern cykla säkert och smidigt med barnet, och enkelt 

parkera vid skolan, väljs säkerligen cykeln också bort för den fortsatta resan från skolan till 

arbetet. Framkomlighetsstrategin (2012) betonar även den målet för de små, som stora projekt, 
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vad bör prioriteras då sambandet är evident för hur detta påverkar andra väsentliga faktorer för 

stadsutvecklingen.  

Solvallastaden involverar, likt andra projekt, flera utmaningar för hur bl.a. buller skall hanteras, 

skolor, offentlig service, och en konflikt gällande områdets struktur. Samtidigt går det att 

konstatera, likt planerare vid SBK förklarar, hur det funnits fåtal konflikter mellan det privata 

och offentliga. Det markägaren velat implementera har varit positiva saker, kanske främst tack 

vare den hjälp från Trivector, samt egen forskning – läst styrdokumenten, och undersökt 

framtida boendes preferenser samt områdets förutsättningar och behov. Det platsspecifika 

utmaningarna för området förutom bl.a. topografin och buller, dvs. brist på offentlig service, 

skolor och förskolor, kan sägas har format deras idéer för hur utvecklingen av det lokala 

området bör se ut. 

En konflikt i Solvallastaden kan relateras till vad March (1991) beskriver gällande vilka 

valmöjligheter skall ingå i beslutsprocessen, eller inte. Strukturen för området, och gatan 

framförallt, här kan samma tendenser uppfattas likt de Koglin (2015) påpekar. Trafikplanerare 

från TK i Solvallastaden har fortsatt ett starkt bilfokus, och hur området skall kopplas till 

pendlingsstråk för cykeln, är det enda den privata markägaren upplever det talas för. Detta kan 

förklara hur TK upplevs inte följa den vision man har för området med minskad biltrafik, och 

till och med bilfriagator.  Hur det skall säkerställas att det blir bra för bilister, först och främst, 

och inte cyklister. Cykelns kamp om yta utanför parkmark, och inne i det lokala, kan knappast 

beskrivas vara en kamp ifall det inte ens existerar ett motstånd. Den rådande situation är 

komplicerad, precis som trafikplanerare i Stockholm själva beskrivit det (Koglin, 2013).  

Koglins (2015) argument gällande hur uppdelningen av förvaltningarna är en betydelsefull 

faktor för att antalet konflikter ökar, och samverkan minskar, är väldigt träffsäker. Vilket också 

grundar sig i politiska skillnader mellan förvaltningarna. Samtliga respondenter kände hur 

separering mellan kontoren var tydlig – särintressen och politik. March (1991) vill hävda hur 

policys inverkan i beslutsfattandet kan spåras till individen, i organisationer. Handläggare i 

Stockholm har ett x antal bestämda fotbollar på planen, sedan har de själva makten över ett par 

till, dvs. precis vad den privata markägaren utmärkte finns det en utmaning för arbetet inom 

förvaltningen då uppfattningen gällande cykelns roll skiljer sig från en handläggare till en annan. 

Det framgick i intervjuerna hur en orsak till att konflikter uppstår är bl.a. hur SBK har en 

uppfattning om hur smala gator är attraktiva. Samtidigt existerar det ett bristande fokus för 

gaturummet, vilket trafikplaneraren vid expo påpekade, vilket också översiktsplanen lägger stor 

vikt på. Likt det CyCity (2015) utmärkte vara två stora utmaningarna - underskattning av 

komplexiteten i cykelplaneringen, och ambivalent inställning bland viktiga aktörer för att öka 

cykeltrafiken – kan på många sätt och vis argumenteras finns med här också.  

Staden kan anses bära ansvaret för stadsutvecklingen så långt man har makten till att göra det. 

Tjänstemännen var väldigt ärliga med problematiken gällande starka privata aktörer, likt detta 

projektet, med större ägarandel. Trafikplaneraren vid TK förklarar hur det är mer ’böna och be’ 

scenario. Det finns bland de privata aktörerna, tillägger man, en positiv inställning till att 

utveckla attraktiva boendemiljöer, och därmed kan staden få genom en del av sina intressen. 

Den privata markägaren i Solvallastaden var ärlig med att medge att det råder en liten konflikt 
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gällande strukturen, i slutändan går det däremot konstatera att dem har med sin större ägarandel 

makten till få sina intressen realiserade.  

I styrdokumenten framgår det tydligt hur staden vill utvecklas till att bli en framtida cykelstad, 

och framtiden handlar om att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik. Trafikplaneraren vid 

TK var här snabb på att nämna hur det byggs en stad åt alla trafikanter. Biltrafiken behövs 

trafikförsörjas eftersom den är fortsatt det dominerande trafikslaget. Koglin (2015) mötes av 

liknande svar från trafikplanerare vid TK, och hans argument utifrån hur när trafikplanerarna 

talade om ifall alla är prioriterade, är därmed inget prioriterat, är en logik som stämmer bra in. 

För det första säger framkomlighetsstrategi det motsatta, och ja resandet kan inte elimineras i 

staden, de kan däremot förändras genom prioritering av andra trafikslag. Mycket kanske 

relateras till hur det finns olika uppfattningar bland respondenterna för vad faktiskt en cykelstad 

innebär. En viss konsensus existerade gällande hur bra förutsättningar för att kunna cykla var 

väsentligt. Vad det innebär att kunna cykla från bostaden i Solvalla till innerstaden, finns det 

nog däremot fler skilda uppfattningar om.   

Det gavs skilda uppfattningar för vem, och hur, som bär ansvaret att bra förutsättningar för 

cykeln implementeras. Det finns en cykelplan (2012), godkänd av samtliga, och den gäller. Och 

den finns en gränsöverskridande regional cykelplan (2014), vilket också behöver lyftas fram. 

Det finns sedan en tydlig framkomlighetsstrategi (2012), ett miljöprogram (2016), och en ÖP 

(2010), vilka alla är tydliga med vilka strategier är nödvändiga för att skapa det framtida 

Stockholm. Trafikplanerarna vid både expo och TK, samt stadsplaneraren vid SBK, ser hur 

cykelstaden är ett gemensamt ansvar. Parallellt med detta existerar det en uppfattning för hur 

vissa har mer ansvar, och är mer inflytelserika, än andra. Samband finns till det Flyvbjerg 

(2002), och Tornberg (2009), lyfter fram gällande aktivt deltagande i processen, och makt att 

bestämma vad helheten ska innehålla. Det är även detta den samordnade planering betonar, 

kunskapen för det man eftersträvar, är lika väsentligt som vägen dit. Stadsplaneraren vid SBK 

förklarar hur dem har ansvar för helheten, att se över och täcka in alla skilda aspekter. De har 

även makten i de mer renodlade projekten att avgöra, i detaljplanering, hur mycket utrymme 

ska vara avsatt till gatan.   

Ansvaret för att cykeln skall lyckas i projekt är väldigt mycket upp till den enskilda 

projektdeltagaren, enligt trafikplaneraren vid expo. Det som tidigare diskuterats flitigt – March 

(1991) syn på organisationer fyllda med individer, Flyvbjergs (2002) argument för det aktiva 

deltagandet, inkluderande planeringsinitiativ (Koglin, 2013), viktiga aktörers ambivalenta 

inställning (CyCity, 2015), samverkan och helhetssyn (Tornberg, 2009) – är återigen väsentligt 

att lyfta fram här. Det kollektiva ansvaret kan förklaras ligga på individen, och tvärtom.  

Det gemensamma ansvaret kan förklaras vara uppdelat bland stadens tjänstemän, likt ett 

kollektiv blir konsekvenserna av deras handlingar i alla beslutsfattandeprocesser, praktiskt sett, 

hur mycket utrymme cykeln blir till delad. Parallellt med detta kan Koglins (2015) argument 

om hur staden organiserar sin verksamhet, uppfattas vara en grundläggande faktor. Politiken 

ska ses vara en annan. Skillnaden, vilket också trafikplaneraren vid TK konstaterade, är hur 

SBK kan bestämma andras engagemang, dvs. möjligt att ta mer ansvar, och även de projekt 

vilka går under expos ledning, utanför TK:s räckvidd. Detta bottnar sig i, likt tjänstemän från 

expo, TK, och SBK antyder, hur det finns gemensamma problematiker och intressen vilka är 

sektors överskridande. Systemet är, likt det March (1991) påpekar gällande organisationer, hur 

det existerar normer och förhållningssätt vilka får den enskilde projektdeltagaren att tänka – 
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situation, identitet och samband. Stadsplanerarens roll på SBK är att se efter sitt kontors 

särintressen, precis som kravet ställs på trafikplanerarna vid TK och expo att se efter sina.   

Helhetsperspektivet förändras ständiga på grund av hur varje projekt har unika förutsättningar, 

och kan förklara hur processen karakteriseras av ett omfattande kompromissande. En stor del 

av detta förhandlande, i dagens planering, involverar oerhört mycket dialog mellan de privata 

och offentliga aktörerna. Exempelvis privata markägare, och det Solvallastaden visat prov på, 

privata konsultföretag. Ökad samverkan med den privata sektorn har lett till att de har fått en 

allt större och inflytesrik roll. I Solvallastaden har Trivector influerat den privata markägaren, 

och det går att konstatera hur den helhetsvision området fått, med gående och cyklister i fokus, 

är influerad till en stor del av Trivector. Det intressanta är att denna strategi mer, eller mindre, 

bygger på stadens strategi för en långsiktig hållbar stadsutveckling. Skillnaden är att i detta 

projektet har det planerats för cykeln med ett starkare lokalt fokus, och inte det 

pendlingsstråkperspektiv (regionala), staden uppfattas framförallt arbeta med.    

Det är de informella nätverken, och antalet fler aktörer, vilka har skapat andra förutsättningar 

och ställer allt högre krav för planeringen i dag, med steget från ’government’ till ’governance’. 

Tornberg (2009) förklarar hur en samordnande planering med infrastruktur, bebyggelse, och 

trafik  är möjligt med ökad dialog och förhandlingar. Bristfällig samverkan kan få 

allvarliga konsekvenser, och sett utifrån ett transportsystemperspektiv är det extra viktigt att se 

hur trafiken är en del utav av ett större system. Cykeln berör mikro, meso och marko, och för 

att lyckas går det att argumentera för hur trafikplanerare behöver få en mer delaktig roll, där 

man inte har det. Tornberg (2009) betonar hur en ökad dialog är ämnad för att minska konflikter, 

och det går också att tolka hur det mellanmänskliga samspelet, planprocesser involverar, är ett 

tillfälle för att utbilda varandra. Eftersom aktörer, likt det CyCity (2015) påpekar, har en tendens 

att underskatta komplexiteten i cykelplanering. March (1991) även han ser 

beslutsfattandeprocesser vara är ett utbildningstillfälle.  

Uppenbarligen befinner sig cykeln i diskussionerna gällande den större helheten, från samtliga 

kontor uppfattas cykeln vara relevant. Situationen upplevs däremot vara, vilket trafikplaneraren 

vid expo påpekar, hur det lokala perspektivet behöver trafikplanerare pedagogiskt argumentera 

för. Återigen kan de skilda uppfattningar förvaltningarna har, gällande vilken typ av gatumiljö 

man strävar efter att åstadkomma, tydas. Här faller även sektors politikens inverkan på 

stadsutvecklingen in. Uppenbarligen har arvet SCAFT medfört, och hur politiken tidigare 

försummat cykeln, en stor inverkan. Det går fortfarande att argumenterar för hur förändring är 

möjligt genom bl.a. bättre gemensamma målbilder där cykeln och gaturummet lyfts fram mer 

inom planeringen, framförallt talar vi här om det som betraktas var huvud- och lokalstråk. De 

skilda perspektiven, och hur mycket fokus det läggs på dessa områden, kan anses i vissa fall ha 

liknande stor betydelse för framtida utveckling, likt arvet.     

Ros ska ges för hur mycket stadens cykelbanor byggs ut och kan underlätta för framtida 

pendling. Samtidigt ger bilden i avsnittet ’städers och transportsystemets utveckling’ en 

verklighet om hur det är svårt för cyklister, inkl. alla åldrar, att genomföra en säker resa utanför 

pendlingstråk inom det mer lokala, både i innerstaden och ytterstadsområdena. Argumentet ’att 

det går bra att cykla i blandtrafik i områden där det är låga hastigheter’ är väldigt motsägelsefullt 
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på många sätt och vis. Ett av dem är hur det är svårt att se hur stadens yngre invånare verkligen 

känner sig säkra, och trygga, att cykla i blandtrafiken.   

Avslutningsvis skall Tornbergs (2009) planeringsförutsättningsmodell, för en välfungerande 

samordnad planering, appliceras på Solvallastaden projektet. Tanken med modellen är att visa 

hur beslut inte enbart är fattade på beslutfattarens målsättningar. Handlingar, handlingars 

konsekvenser, och hur den specifika situationen målas fram, är också essentiellt. Det går här att 

dra många paralleller till det March (1991) lyfter fram vara väsentligt för att förstå hur beslut 

fattas i organisationer. Tornberg (2009) betonar hur projekt är kontextberoende, förutsättningar 

i var projekt är unika, och genom att belysa skillnaderna mellan perspektiven avslöjas 

förutsättningar för en samordnad planering – formella och informella förutsättningar, samt 

strukturella och projektspecifika planeringsförutsättningar. 
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Formella, och projektspecifika, förutsättningar i Solvallastaden utgörs av hur 

projektorganisationen är uppbyggt på ett privat-offentligt samarbete, och ett planprogram har 

arbetats fram för området. Detta för att en tydlig, och gemensam, vision mellan aktörerna skall 

hjälpa utvecklingen. Markägarandel kan även placeras in här eftersom detta projektet är ett 

offentligt-privat samarbete, och den privata aktören har den större ägarandelen, vilket har en 

stark inverkan för den framtida utvecklingen.  

Formella strukturella förutsättningar är de strategiska styrdokumenten både staden, och den 

privata aktören, har förhållit sig till i framtagandet av planprogrammet. Från Översiktsplan, till 

framkomlighetsstrategier, RUFS, cykelplan, och miljöprogram. Det politiska styret speglas av 

hur var förvaltning styrs separat av deras politiska ordförande, samt hur andra politiska partier 

har medskick i planeringsprogramsprocessen.  

Projektspecifika informella förutsättningar kan först och främst beskrivs hur det finns en viss 

avsaknad av initiativ från TK sida för cyklister och gående, där det uppfattats hur 

prioriteringarna har främst varit riktade mot bilen. Detta går lite hand i hand med hur det 

existerar skilda uppfattningar, och tolkningar, bland aktörerna. SBK och den privata aktören 

har båda sina uppfattningar för hur strukturen för området skall vara, detta beror bl.a. på hur det 

finns en diskussion gällande hur mycket yta var aktör vill ge olika trafikslag, och hur mycket 

man vill kompromissa för dessa förutsättningar. Viktigt att tillägga är de privata konsulterna, 

vilka har hjälpt den privata aktören att bilda uppfattningar för hur det specifika projektet skall 

formas. Det råder också till viss del en kommunikations brist mellan staden och den privata 

aktören. Faktum är att staden var ovetande om hur den privata aktören beskrev hur området 

skulle utvecklas till en cykelstad.  

Informella strukturella förutsättningar utgörs framförallt av hur det finns en roll förvaltningarna 

har, en roll den privata aktören har, och en roll politiken har. Den privata aktören, 

initiativtagaren, ser hur det är problematiskt att stadens beslutslogik inte helt bygger på det 

styrdokumenten talar för. Staden å andra sidan arbetar ständigt med att inte se styrdokument att 

vara låsta, utan mycket är öppet för diskussion. TK:s roll anses, även i detta projekt, vara mer 

av en rådgivande roll där SBK har den ansvarade rollen för helheten, från staden. 

Maktförhållandena mellan förvaltningar kan uppfattas här, och även de staden har gentemot 

den starka privata aktören.  
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Stockholm som stad har en väldigt rik historia, och under vissa tidsperioder har staden 

genomgått stora förändringar. Tidigare fattade beslut, vilka har skapats utifrån åsikter gällande 

vad som eftertraktats då, har på många sätt format det samtida Stockholm. Ett favoriserade av 

bilen, och implementering av bl.a. SCAFT, har skapat de planeringsförutsättningar, normer, 

och idéer, vilka några fortfarande lever kvar än i dag. Stockholm har vuxit, och växer otroligt 

mycket fortfarande. Idag kännetecknas utvecklingen främst av ett ökat invånarantal och ett ökat 

behov av fler bostäder vilket reflekterar också en stor del av hur kommunalpolitiken ser ut. En 

viktig del därtill är hur stadsutvecklingen idag också skall kännetecknas av ett starkt 

hållbarhetstänk. Långsiktigt har staden kunskap om hur befolkningsökningen innebär ett ökat 

tryck med allt fler resenärer. Politiken och styrdokumenten är båda tydliga med att bilen inte 

bör karakterisera framtida stadsutveckling. Man kan konstatera att det existerar få tvivel från 

Stockholms stads sida att allt fler hållbara resalternativ till bilen är vad man vill, och cykeln 

lyfts här fram som en viktig del för denna hållbara framtid man talar för.  

Hur mycket cykeln är involverad i samhällsplaneringen skiljer sig uppenbarligen från ett projekt, 

till ett annat. Det är påtagligt hur det i de mer renodlade projekten, ex. ombyggnation av gator, 

vilka TK själva ansvarar för, får cykeln en betydligt viktigare roll från start till mål. Det upplevs 

hur cykelplanering handlar främst om cykelbanor i framförallt parkmark, och fokuset upplevs 

vara mera mot ett regionalt/pendlingsstråksperspektiv. Inom det lokala är cykelns roll inte lika 

självklar, speciellt i ett område likt Solvallastaden utanför innerstaden. Det existerar även olika 

uppfattningar och tolkningar mellan enskilda projektaktörer i var projekt för vilka strategier 

från styrdokumenten skall implementeras, eller vilka kompromisser som behövs vidtas. I 

kombination med en viss ömsesidigförståelse för varandra. Samtidigt har trafikplanerare inte 

alltid samma förutsättningar för ett aktivt deltagande, och därmed förbättra förutsättningar för 

cykeln.  

I de flesta offentliga-privata projekt framställs en bild av hur trafikplanerare måste böna och be 

för mycket. Samtidigt ser vi hur roller är lite ombytta i Solvallastaden, där den privata 

markägaren upplevs vilja prioritera, likt framkomlighetsstrategin, cyklister istället för bilister. 

Hur man skall planera för att cyklister skall nå viktiga målpunkter inom områden råder det inte 

någon konsensus för bland trafikplanerare, eller stadsplanerare. Det intressanta är, vilket detta 

projektet visat prov på, hur det faktiskt finns ett intresse en bostadsmiljö vilket favoriserar 

cyklister och gående, och inte bilar. Är detta kanske ett tecken på hur det sakta sker ett skifte 

mot ett större miljötänk, men också hur denna typ av miljö upplevs mer trivsam, tryggare, bättre, 

och är mer eftertraktad. Bara att det finns ett intresse hos en privat aktör att inte först och främst 

gynna bilen, och även en strävan att bygga idrottshallar, skolor, förskolor, och annan offentlig 

service, är vilket staden själva konstaterar bara positivt, det kan påverka andra framtida privata 

aktörer i kommande stadsutvecklingsprojekt.  

Hur staden organisera sin verksamhet, och styr den, i kombination med övervintrade 

planeringsnormer, kan förklara aktörers roller och skilda intressen inom förvaltningarna. En 

samordnad inkluderande planering är det relativt svårt att argumentera för. Det är fortsatt 

problematisk hur TK upplever sin roll som rådgivande i många fall, och även i vissa projekt är 

man exkluderade. Detta i kombination med hur trafikplanerare som arbetar på expo har en helt 
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annan politisk ordförande med ett starkt fokus mot bostadsbyggandet, likt den SBK har. Det 

går att argumentera för hur den separeringen av trafikplaneringen i Stockholms stad motverkar 

samverkan, och helhetsperspektivet brottas med hur trafiken är en del av ett större system.  

Det proaktiva arbetet i staden kan uppfattas behöva främja en bättre sammanlänkning av 

cykelinfrastrukturen, vilket figuren i avsnitt 4.1 också illustrerade. Det som sker i Stockholm 

med implementeringen av allt fler pendlingsstråken är självklart positivt, samtidigt går det att 

argumentera för hur den del av resan cyklister gör i blandtrafik, mellan eller utanför 

pendlingsstråken, är inte en optimal lösning för ett ökat cyklande. Det känns som att det tidigare 

forskning nämner gällande hur det existerar en ambivalent inställning för att öka cyklingen, i 

kombination med underskattning av komplexiteten i cykelplanering, passar väl in. Det är 

framförallt också problematisk när stadens strategi för en långsiktig hållbar stadsutveckling 

skall främja ett mer hållbart resande. 

Avslutningsvis skall tabellen nedanför (nästa sida) försöka sammanfatta aktörsperspektivet 

medhjälp av Tornbergs planeringsförutsättningsmodell, för en välfungerande samordnad 

planering, vilka ingick i analysen. Det som framkommit för varje tema i analysen har försökts 

placeras in under de fyra skilda förutsättningsperspektiven. Det kan tolkas som att dessa 

områden är de utmaningar och utvecklingsmöjligheter analysen har lyft fram. Det framgår hur 

ett fåtal faktorer berör flera olika temaområden. Det som direkt går att konstatera av att titta på 

tabellen är först och främst skillnaderna mellan de formella och informella förutsättningarna. 

En bättre förståelse får man även för hur det cykelplaneras i Stockholm och skälen till varför 

det som kommer till uttryck av staden intentioner i praktiken gör det. Hur en formell strukturell 

förutsättning, ex. stadens styrdokument, påverkas av informella strukturella förutsättningar som 

exempelvis aktörers skilda uppfattningar och intressen.  

Aktörsperspektivet utgår från Solvallastaden projektet och tjänstemän vid Stockholms stad. Det 

känns viktigt att återigen betona att det är just Stockholms stad och hur man som stad väljer att 

planera är av störst betydelse. Dvs., samtidigt som det finns skillnader mellan olika projekt i 

staden utgör staden grunden för hur man väljer att gå tillväga. Hur Stockholm som stad 

organiserar sin verksamhet, politiken som drivs, och institutionella strukturer som existerar här, 

har en signifikant inverkan på hur man trafikplanerar. Tidigare stycke betonade även också 

detta, det känns däremot viktigt att åter belysa detta då samverkan och helhetsperspektiv är 

sektors överskridande begrepp, och andra områden inom samhällsplanering kan också relatera 

till en viss del samma typ av problematik gällande detta. Saken är den att hur Stockholm valt 

att strukturera upp sin verksamhet, med sin egen uppfattning gällande vilka förvaltningar skall 

finnas och hur de skall arbeta, spelar en avgörande roll. En bra är jämförelse är Köpenhamn 

som har en helt annan typ av struktur på sin verksamhet vilket påverkar hur man planerar. 
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Slutligen kan slutsatserna, och tidigare diskussioner, anses lägga grunden för vad som kan 

uppfattas vara av intresse för vidare forskningen inom detta område. Framförallt hade varit 

intressant att fortsätta undersöka vilka tillvägagångssätt, och verktyg, kan tänkas vara de mest 

effektiva för att främja en mer inkluderande samordnad planering. Hur staden skall bli bättre, 

och på ett proaktivt sätt, öka samverkan mellan aktörerna inom samhällsplaneringen. Detta 

ligger även nära hur staden skulle kunna bli bättre på att organisera sin verksamhet på ett sätt 

vilket ger cykeln, och trafiken, en större betydande roll från hur det lokala är en del av det större 

systemet. Detta i kombination med hur stadspolitik kan anses vara ett väsentligt forum i staden 

på att uppmärksamma de skilda intressena och kan då tänkas bli bättre på att arbeta fram 

gemensamma målbilder vilka kan förbättra framtida stadsutveckling. 
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Appendix A 

Intervjuerna har alla byggt på de följande fem frågeteman. Eftersom intervjuerna varit 

semistrukturerade har respondenterna, själva, kunnat vidare utveckla deras tankar fritt kring 

temat, och även introducera andra idéer vilka har relaterat till ämnet. 

1) Aktörers roll 

2) Utmaningar och möjligheter 

3) Prioritering och intressen 

4) Samverkan och helhetssyn 

5) Cykelstaden, visioner, mål, och strategier 

 


