
 
 

EXAMENSARBETE INOM SAMHÄLLSBYGGNAD, GRUNDNIVÅ 
STOCKHOLM 2014 

 
 

 

Maktutövning vid förhandlingar inom 
samhällsplanering 

Fallet 2013 års Stockholmsförhandling med fokus på Nacka 

 

 
  

GUSTAF DAVIDSSON 

 

 

 

 

 

 

SoM EX KAND 2014-06 

___________________________________________ 

KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 
SKOLAN FÖR ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 

Institutionen för Samhällsplanering och miljö 
Avdelningen för Urbana och regionala studier 

 



2 
 

Abstract 

The rapid population growth in the Stockholm region is causing major issues like housing 
shortage and severe congestion in the transport system. Because of this, improving public 
transport and building new homes is becoming increasingly important. In 2013 a negotiation 
between Nacka municipality, the county and the state was commenced that came to be called 
2013 års Stockholmsförhandling. The negotiation resulted in a decision to extend the subway 
to Nacka.  

The purpose of this essay is to widen the knowledge of how negotiations in the planning of 
such major projects can be carried out and how power can be exercised within these 
negotiations. The essay is meant to illustrate how power relations within such negotiations 
might work, which sorts of power might be exercised and how this power may be exercised. 
The reason for this is that knowledge of how these complex negotiations work is key in order 
to attain transparency which is important for democracy.  

In order to fulfill this purpose several theories on the concept of power have been studied and 
the negotiation has been studied as a case study. The results of the study are that several types 
of power have been exercised by several different actors in the negotiation. The study also 
showed that much of this exercise of power is taking place “backstage”, which makes it 
difficult to perceive, and that the formal documents produced in such a process may not 
necessarily give an account of the entire process. 

 

English title: Exercise of power at negotiations in planning – The case of 2013 års 
Stockholmsförhandling with focus on Nacka 

 

Keywords: Power, 2013 års Stockholmsförhandling, planning, infrastructure, urban 
development, subway, Nacka kommun, Stockholms läns landsting.  
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Sammanfattning 

Den snabba befolkningsutvecklingen i Stockholmsregionen orsakar stora problem i form av 
bland annat bostadsbrist och trängsel i transportsystemet. Nacka kommun är en av de 
kommuner i Stockholms län som växer snabbast varvid man planerar en omfattande 
förtätning i en del av kommunen, men för att detta ska vara möjligt krävs utbyggd 
kollektivtrafik. En förhandling inleddes 2013 mellan kommunen, landstinget och staten som 
kom att kallas för 2013 års Stockholmsförhandling och som resulterade i beslut om en 
förlängning av tunnelbanan till Nacka. 

Syftet med denna uppsats är att skapa ökad förståelse för hur förhandlingar vid planering av 
större stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt som denna kan gå till och hur makt kan 
utövas inom dessa förhandlingar. Uppsatsen är ämnad att synliggöra hur maktrelationer inom 
dessa förhandlingar kan se ut, vilka typer av makt som kan utövas och hur detta kan gå till. 
Detta eftersom att förståelsen kring hur dessa komplexa förhandlingar går till är viktig för att 
skapa en transparens som i sin tur är viktig för demokratin.  

För att uppfylla detta syfte studeras flera olika teorier kring maktbegreppet och 2013 års 
Stockholmsförhandling studeras i en fallstudie. Studien har visat att många olika typer av 
makt utövas av många olika aktörer vid många olika skeden i förhandlingen. Studien har även 
visat att mycket av denna maktutövning sker ”backstage” och därmed kan vara svår att 
uppfatta och att de formella dokument som produceras i en process som denna inte 
nödvändigtvis redogör för hela processen. 

 

Nyckelord: Makt, 2013 års Stockholmsförhandling, samhällsplanering, infrastruktur, 
stadsutveckling, tunnelbana, Nacka kommun, Stockholms läns landsting. 
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Inledning 
” … it is precisely by paying attention to power relations that we may achieve more 
democracy.” (Flyvbjerg & Richardson, 2002, s.49). 

Stockholmsregionen växer så det knakar och befolkningsutvecklingen i regionen överträffar 
ständigt prognoserna. Den snabba befolkningsutvecklingen skapar förutsättningar för tillväxt 
och utveckling men orsakar samtidigt problem i form av bland annat allvarlig bostadsbrist och 
svår trängsel i transportsystemet. För att inte Stockholmsregionen ska tappa i attraktionskraft 
och sedermera även i tillväxt krävs omfattande åtgärder fokuserade på infrastrukturutbyggnad 
och bostadsproduktion.  

Denna typ av samhällsutvecklande åtgärder föregås ofta av förhandlingar mellan de aktörer 
som har ett finger med i spelet.  Dessa förhandlingar har stor inverkan på våra liv men 
förhandlingarna är sällan präglade av transparens och insyn utan snarare av hög komplexitet 
och svåröverskådlighet och det är inte alltid det är uppenbart varför beslut fattas. 

För att råda bot på bostadsbristen och trängseln i transportsystemet i Stockholmsregionen 
tillsatte regeringen 2012 en kommitté som kom att kallas 2013 års Stockholmsförhandling 
(Näringsdepartementet, 2013). Stockholmsförhandlingen fick bland annat i uppdrag att snabbt 
förhandla fram nya tunnelbanesträckningar och nya bostäder i Stockholmsregionen (ibid.).  

En av de kommuner inom Stockholmsregionen där befolkningstillväxten är som störst är 
Nacka kommun där befolkningen beräknas växa med hela 23 procent fram till 2022 
(Stockholms läns landsting, 2013, s.27). Detta innebär att det kommer att krävas en mycket 
omfattande bostadsproduktion i Nacka kommun framöver men också att något måste göras åt 
den redan mycket ansträngda trafiksituationen i och utanför kommunen.  
 
På grund av den kraftiga befolkningsökningen hade Nacka kommun redan innan 2013 års 
Stockholmsförhandling beslutat att bygga stad på västra Sicklaön, en del av Nacka kommun 
som angränsar till Stockholm stad. En av stadsbyggnadsstrategierna i Nacka kommuns 
översiktsplan, antagen 2012, är just att ”skapa en tätare och mer blandad stad på västra 
Sicklaön” (Nacka kommun, 2012, s.40). Hur denna täta blandstad ska förses med 
kollektivtrafik klargörs även det i en annan av översiktsplanens stadsbyggnadsstrategier, det 
ska nämligen ske med ett ”komplett transportsystem med tunnelbana till Nacka” (ibid., s.44). 
I översiktsplanen klargör man även att ”om översiktsplanens andra strategier ska vara 
genomförbara krävs en utbyggnad av tunnelbanan” (ibid., s.45). 
     
2013 års Stockholmsförhandling hade bland annat i uppdrag att förhandla om en 
tunnelbanedragning till Nacka och ökad bostadsproduktion i kommunen. Förhandlingen har 
resulterat i en överenskommelse som för all framtid kommer förändra Nacka och ingen 
invånare i kommunen lär bli opåverkad av den samhällsutveckling som överenskommelsen 
kommer resultera i. Även om resultatet av förhandlingen är välkänt vet vi dock väldigt lite om 
hur denna historiska förhandling faktiskt gått till, hur det underliggande förhandlingsspelet 
sett ut och hur olika maktrelationer påverkat utfallet.  
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I denna uppsats undersöks Nackadelen av 2013 års Stockholmsförhandling och analyseras 
sedan utifrån teorier kring maktbegreppet för att skapa klarhet kring varför utfallet av 
förhandlingen blev som det blev och vem som egentligen sitter på den verkliga makten i 
spelet om tunnelbanan. 
 
Syfte   

Syftet med denna uppsats är att skapa ökad förståelse för hur förhandlingar vid planering av 
större stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt kan gå till och hur makt kan utövas inom 
dessa förhandlingar. Uppsatsen är ämnad att synliggöra hur maktrelationer inom dessa 
förhandlingar kan se ut, vilka typer av makt som kan utövas och hur detta kan gå till. 
Förståelsen kring hur dessa komplexa förhandlingar går till är viktig för att skapa transparens 
vilket i sin tur är viktigt för demokratin.  

Frågeställningar   

För att uppnå syftet med uppsatsen har ett antal frågeställningar formulerats: 

• Vilka typer av makt utövas inom 2013 års Stockholmsförhandling och på vilket sätt 
manifesteras denna maktutövning? 

• Vilka aktörer har vilken typ av makt? 
• Hos vem eller vilka ligger den verkliga makten i 2013 års Stockholmsförhandling? 

Avgränsningar  

För att göra studien hanterbar inom ramen för denna uppsats har studien avgränsats till att 
enbart omfatta den del av Stockholmsförhandlingen som berör Nacka kommun, det vill säga 
bostadsproduktionen inom Nacka kommun och sträckningen av tunnelbanans blå linje från 
stationen vid Kungsträdgården till stationen vid Nacka Centrum. Stockholm stads, Järfälla 
kommuns och Solna stads inblandning i 2013 års Stockholmsförhandling beaktas således inte 
i någon större utsträckning i denna uppsats. 

Disposition 
I nästa avsnitt beskrivs metoden som tillämpats i denna studie. Därefter redogörs för den teori 
kring maktbegreppet som kommer att tillämpas i analysen av fallet 2013 års 
Stockholmsförhandling. Efter att teorin redogjorts för presenteras studiens empiri rörande 
2013 års Stockholmsförhandling. Resultatet analyseras därefter utifrån teorin. Slutligen följer 
en diskussion där slutsatser dras och frågeställningarna besvaras. 
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Metod 
Ett kvalitativt tillvägagångssätt har tillämpats för att uppnå syftet med denna studie. Till att 
börja med har en deskription av det teoretiska begreppet makt genomförts genom 
litteraturstudier. Flera olika teoretikers syn på maktbegreppet har studerats i syfte att skapa 
förståelse för flera olika synsätt på maktbegreppet.  

Studien har parallellt med detta bedrivits i form av en fallstudie där Nackadelen av 2013 års 
Stockholmsförhandling har studerats och analyserats utifrån ovan nämnda teorier i syfte att 
undersöka om några av de studerade typerna av makt kan skönjas inom detta specifika fall. 
Det empiriska materialet, i form av förstudier, avtal och rapporter med mera, har samlats in 
och analyserats i syfte att skapa en förståelse för förhandlingsprocessen, olika aktörers 
ställningar och argument, konflikter och beslut. Samtidigt har en omfattande medieanalys 
genomförts där nationella och lokala tidningar studerats i syfte att inhämta information som 
inte lämnas i de officiella myndighetsdokumenten som rör förhandlingen och för att få andra 
perspektiv på förhandlingen. 

Representanter från Nacka kommun och Stockholms läns landsting har intervjuats för att 
skapa bättre insikt i hur förhandlingen faktiskt gått till och hur de olika parterna resonerat och 
agerat.  Förhandlingens tredje part, Stockholmsförhandlingen (staten), ställde tyvärr inte upp 
på intervju men en viss mejlkorrespondens har bedrivits med Stockholmsförhandlingens 
utredningssekreterare Anna Modin. 

Från Nacka kommuns sida har kommundirektör Lena Dahlstedt, som var Nacka kommuns 
förhandlingsperson i 2013 års Stockholmsförhandling, intervjuats. Samtal har även förts med 
Nacka kommuns stadsbyggnadsstrateg Klara Palmberg-Broryd. Stockholms läns landstings 
utvecklingsdirektör Hans-Erik Malmros, som representerat landstinget i förhandlingen, har 
också intervjuats. De två direktörerna har valts ut för intervju just på grund av deras position 
som sina respektive organisationers representanter i förhandlingen. Båda intervjupersonerna 
har fått samma frågor ställda i samma ordning och intervjupersonerna fick tillgång till 
intervjufrågorna i förväg för att kunna förbereda sina svar.  

Metod- och källkritik 
Då denna studie bedrivs i form av en fallstudie där enbart ett fall studeras, som inte 
nödvändigtvis är representativt för alla förhandlingar av denna typ, är det viktigt att vara 
försiktig med vilka slutsatser man drar. Enligt Ejvegård (2003) ska slutsatserna från fallstudier 
ses som indicier och får värde kanske först när det finns andra indicier som pekar åt samma 
håll och som inhämtats genom andra forskningsmetoder. Syftet med denna studie är dock inte 
att komma fram till hur denna typ av förhandlingar går till och hur makt utövas inom dessa 
förhandlingar utan att skapa förståelse för hur de kan gå till och hur makt kan utövas inom 
dessa förhandlingar genom att studera det specifika fallet 2013 års Stockholmsförhandling. 

En svaghet i studien är att inte statens utan enbart Nacka kommuns och landstingets 
förhandlingspersoner intervjuats. Det innebär att statens perspektiv på förhandlingen inte 
klargörs i lika stor utsträckning som de övriga parternas. Uttalanden av statens 
förhandlingspersoner i media har dock studerats noggrant. En annan svaghet med studien är 
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att enbart de förhandlande tjänstemännen har intervjuats men inte de olika parternas politiker 
då det inte funnits möjlighet att intervjua både tjänstemän och politiker inom ramen för denna 
uppsats. Dessa politikers agerande har dock granskats noggrant genom analys av uttalanden i 
media och i olika formella dokument som rör förhandlingen. Anledningen till att 
tjänstemännen intervjuades istället för politikerna är att tjänstemännen har varit 
förhandlingspersoner och därmed varit närmast själva förhandlingen. 

Det finns fler perspektiv på makt än de som behandlas i denna studie och det är viktigt att 
komma ihåg att det är möjligt att studien skulle ha lett fram till andra slutsatser om andra 
perspektiv tillämpats.  
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Maktbegreppet  
I detta avsnitt beskrivs de teorier utifrån vilka fallet 2013 års Stockholmförhandling senare 
kommer att analyseras. Först beskrivs det perspektiv på maktbegreppet som utvecklats av 
Max Weber och Robert Dahl. Därefter redogörs för Peter Bachrach & Morton Baratz och 
Steven Lukes kritik av detta perspektiv. I samband med detta förklaras Steven Lukes tre 
maktdimensioner. Därefter beskrivs Michel Foucaults diskursiva maktbegrepp varpå en 
beskrivning av Bent Flyvbjergs syn på makt och rationalitet presenteras.  

Hur man definierar maktbegreppet har enligt Reed (2013) avgörande betydelse för de 
slutsatser som resulterar från empirisk forskning kring ämnet. Reed (2013) hävdar att ”the 
way in which theorists parse, typologize, conceptually delimit, or otherwise comprehend 
power has consequences for empirical research and the truth claims that result from it.” 
(Reed, 2013, s.195).  

Början av debatten 
Enligt Isaac Reed började debatten kring maktbegreppets definition med att Max Weber 
definierade begreppet makt som ”chance of a man or a number of men to realize their own 
will in social action even against the resistance of others who are participating in the action.” 
(Reed, 2013, s.195). Baserat på denna definition av maktbegreppet framställde Robert Dahl, 
enligt Reed, idén om att A har makt over B i den utsträckning A kan få B att göra något denne 
annars inte skulle göra (Reed, 2013). 

Reed (2013) hävdar att bland andra Peter Bachrach & Morton Baratz kritiserade Dahls 
definition för att denna enbart fokuserade på vilka ledare som hade inflytande över 
beslutsprocesser medan den inte tar hänsyn till makten som ligger bakom att vissa frågor och 
beslut aldrig tas upp från första början. Steven Lukes gick, enligt Reed (2013), steget längre 
än Bachrach & Baratz och menade att Dahls definition av maktbegreppet saknade ytterligare 
en viktig del, nämligen hur makt kan utövas genom att hela befolkningars preferenser kan 
manipuleras. Enligt Reed (2013) hävdar Lukes att maktbegreppet i själva verket har tre 
dimensioner där den första maktdimensionen handlar om vilka ledare som har inflytande över 
beslutsprocesser, den andra maktdimensionen om hur vissa frågor och beslut aldrig tas upp 
från första början och den tredje maktdimensionen om hur hela befolkningars preferenser kan 
manipuleras. 

Reed (2013, s.212) beskriver Lukes tre maktdimensioner vidare enligt följande: 

In the first dimension, interests are clear, important issues are up for debate, and 
power is exercised by those who see their interests through, over and against 
those who fail to do so. In the second dimension, certain interests are kept out of 
the public eye, off the bargaining table, or relatively unarticulated, though they 
nonetheless exist for some actors who are affected by decisions and 
nondecisions. In the third dimension, wants and desires are manipulated to the 
point that actors’ real or objective interests become shrouded from the actors 
themselves, replaced by the subjective interests produced by the various 
structures that surround them.  
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Diskursiv makt 
Det diskursiva maktbegreppet förknippas i hög grad med den franske filosofen Michel 
Foucault. Enligt Flyvbjerg & Richardson (2002) påminde Foucault oss om bland annat den 
avgörande betydelsen av makt i skapandet av och kontrollen över diskurser och produktionen 
av kunskap. Flyvbjerg & Richardson beskriver hur Foucault såg diskursen som ett medium 
som överför och producerar makt (ibid.).  

Reed (2013, s.203) beskriver den diskursiva makten enligt följande: 

Discursive power refers to the degree to which the categories of thought, 
symbolizations and linguistic conventions, and meaningful models of and for the 
world determine the ability of some actors to control the actions of others, or to 
obtain new capacities. 

Vidare menar Reed (2013) att den diskursiva makten tenderar att vara diffus och att den ofta 
fungerar bäst då den verkar i det dolda utan att framstå som maktutövning. 

Makt och rationalitet 
I sin bok Rationality and power – Democracy in practice, baserad på en fallstudie från den 
danska staden Ålborg, diskuterar Bent Flyvbjerg (1998) relationen mellan rationalitet och 
makt och dennas inverkan på demokratin. Flyvbjerg menar bland annat att “power defines 
rationality… Defining reality by defining rationality is a principal means by which power 
exerts itself.” (Flyvbjerg, 1998, s.227). Flyvbjerg hävdar även att upprepning av påståenden 
tills de får en verkan är en huvudsaklig strategi i maktens rationalitet och i hur makt definierar 
verkligheten (ibid.).  

Flyvbjerg diskuterar även rationalisering i Rationality and power – Democracy in practice 
och menar att rationalitet är beroende av sitt sammanhang, vilket är makt, och att makt suddar 
ut gränsen mellan rationalitet och rationalisering (ibid.). Rationalitet är alltså, enligt 
Flyvbjerg, inte någonting som är konstant genom tiden. Detta liknar, enligt Flyvbjerg & 
Richardsson (2002), Foucaults syn på rationalitet som bygger på att rationalitet är betingad 
och formad av maktrelationer snarare än fri från sammanhang och objektiv. Vidare hävdar 
Flyvbjerg att rationalisering som framställs som rationalitet är en huvudsaklig strategi i 
maktutövning (Flyvbjerg, 1998). Flyvbjerg menar även att rationalisering kan ske genom att 
dokumentation påverkas, vilket var fallet i hans studie från Ålborg där det visade sig att 
analyser genomfördes och dokument producerades mer för att rationalisera och legitimera 
etablerade attityder och tidigare beslut än för att producera en balanserad dokumentationsbas 
för beslutsfattande (ibid.). Flyvbjerg menar att dokumentationen som inte produceras är lika 
intressant som den som produceras och att det ofta går till som så att dokumentation 
manipuleras eller underlåts från att framställas i syfte att stärka ens egen position och försvaga 
motståndarnas position då det råder oenighet kring beslut (ibid.). Flyvbjerg hävdar även att 
det i Ålborg var så att ett maktbaserat politiskt beslut framställdes som teknisk-rationellt och 
demokratiskt (ibid.). Enligt Flyvbjerg kan alltså rationalisering ske, i syfte att få ett politiskt 
beslut att framstå som rationellt, genom att dokumentation och analyser görs, inte görs eller 
manipuleras. 
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Flyvbjerg (1998, s.83) skriver också att frånvaron av rationella argument och faktabaserad 
dokumentation till stöd för särskilda handlingar kan vara precis lika viktiga indikatorer av 
makt som de producerade argumenten och dokumenten och att det var det inledande 
”backstage power play”, och inte planens formella antagande i fullmäktige, som utgjorde den 
verkliga politiken i Ålborg. Även om Flyvbjerg påpekar att resultaten från denna fallstudie 
ifrån Ålborg inte kan användas för generalisering antyder han att så kan vara fallet även i 
andra städer. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan man säga att det finns flera synsätt på maktbegreppet som ibland 
överlappar varandra och som ibland är väldigt olika. De ovan nämnda synsätten på 
maktbegreppet sammanfattas i tabell 1. 

Weber/Dahl – Första maktdimensionen A har makt over B i den utsträckning A kan 
få B att göra något denne annars inte skulle 
göra. 

Andra maktdimensionen Makten som ligger bakom att vissa frågor 
och beslut aldrig tas upp från första början. 
 

Tredje maktdimensionen Maktutövning genom att hela befolkningars 
preferenser manipuleras. 
 

Diskursiv makt Diskursen som medium som överför och 
producerar makt. 

Flyvbjerg Makten definierar verkligheten genom att 
definiera vad som är rationellt. 

Tabell 1. Sammanfattning av några synsätt på maktbegreppet. 
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Stockholmsförhandlingen 
I detta avsnitt presenteras det empiriska materialet kring 2013 års Stockholmsförhandling. 
Avsnittet börjar med en kort beskrivning av Stockholms tunnelbanas historia. Efter detta 
redogörs för den formella processen och hur denna påverkat tunnelbanans utbyggnad till 
Nacka. Därefter redogörs för den informella processen, eller ”the backstage power play” som 
Flyvbjerg kallar det, och hur denna påverkat utfallet i 2013 års Stockholmsförhandling. 
Slutligen sammanfattas avsnittet och de båda processerna illustreras tillsammans i en 
jämförande tidslinje för att ge en klarare bild av hur de tillsammans format resultatet av 
förhandlingen. 

Tunnelbanans historia 
Enligt Stockholmsförhandlingen (2013 års Stockholmsförhandling a, 2013, s.23) invigdes 
tunnelbanan i Stockholm 1950 då den första sträckan av gröna linjen färdigställts. Under 
resten av 50-talet färdigställdes resten av gröna linjen varefter man, under 60- och 70-talen, 
byggde röda och blå linjen. Därefter skedde, enligt Stockholmsförhandlingen, mindre 
kompletteringar med enstaka stationer och den sist tillkomna stationen i Stockholms 
tunnelbanenät är Skarpnäck som färdigställdes 1994. Det har under en längre tid funnits 
tankar på att förlänga den blå linjen från Kungsträdgården vidare söderut eller österut. 

Den formella processen 
Detta avsnitt redogör för förhandlingsprocessen i 2013 års Stockholmsförhandling så som den 
beskrivs i formella dokument. 

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 
I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS, från 2010 menar man att 
tunnelbanan bör byggas ut från Kungsträdgården till Nacka centrum innan 2030 för att 
möjliggöra tätare bebyggelse i västra Nacka och för att förbättra trafiksituationen i ostsektorn 
(Stockholms läns landsting, 2010, s.142).   

Nacka kommuns översiktsplan 
För att möta de utmaningar som medföljer denna omfattande befolkningsutveckling har 
Nacka kommun i sin översiktsplan från 2012 formulerat flera stadsbyggnadsstrategier. Den 
första handlar om att ”skapa en tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön” (Nacka 
kommun, 2012, s.40). Västra Sicklaön, som angränsar till Stockholm stad, är alltså den del av 
Nacka som kommer att ta emot den större delen av Nackas befolkningsökning. Nästa 
stadsbyggnadsstrategi i översiktsplanen behandlar hur man ska förse alla dessa nya invånare 
på västra Sicklaön med kollektivtrafik. Detta ska enligt planen ske genom ett ”komplett 
transportsystem med tunnelbana till Nacka” (ibid., s.44). Till att börja med är det tunnelbana 
genom västra Sicklaön till Nacka Centrum som är aktuellt men på sikt vill man från Nacka 
kommuns sida även se en förlängning av tunnelbanan till Orminge. I översiktsplanen erkänner 
man att ”om översiktsplanens andra strategier ska vara genomförbara krävs en utbyggnad av 
tunnelbanan” (ibid., s.45). Nacka kommun är således helt beroende av att tunnelbanan byggs 
ut till Nacka Centrum för att man ska kunna möta den befolkningsökning man står inför. 
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Kommittédirektiv 
Den 11 oktober 2012 gav regeringen i uppdrag åt infrastrukturminister Catharina Elmsäter-
Svärd att tillsätta en förhandlingsperson för att genomföra en förhandling om en 
tunnelbaneutbyggnad i Stockholm (Näringsdepartementet, 2013). Detta skedde den 28 
februari 2013 då H G Wessberg tillsattes som huvudförhandlingsperson och Catharina 
Håkansson Boman tillsattes som biträdande förhandlingsperson. Detta skedde i och med att 
regeringen beslutade om ett kommittédirektiv i vilket man klargjorde att syftet med 
förhandlingen var att ”åstadkomma en utbyggnad av tunnelbanans blå linje i Stockholm och 
eventuellt nära anslutande åtgärder” (ibid., s.1). Förhandlingen skulle enligt 
kommittédirektivet även ”leda till ett ökat bostadsbyggande och därmed bidra till en fortsatt 
ekonomisk tillväxt” (ibid.). Enligt kommittédirektivet skulle förhandlingen behandla 
förlängningen av blå linjen till Nacka Centrum men förhandlingspersonerna gavs i uppdrag att 
även utreda andra utbyggnader av tunnelbanan. Enligt direktivet skulle 
förhandlingspersonerna även låta utreda hur trängselskatten skulle kunna förändras för att 
bidra till att finansiera en eventuell utbyggnad av tunnelbanan.  
 
Kommittén som tillsattes har antagit namnet 2013 års Stockholmsförhandling (2013 års 
Stockholmsförhandling a, 2013, s.4). De förhandlingspersoner som valdes ut för att leda 
förhandlingen har starka band till regeringen; H G Wessberg är före detta statssekreterare hos 
statsminister Fredrik Reinfeldt och Catharina Håkansson Boman är före detta statssekreterare 
hos näringsministern Maud Olofsson (Ekman, 2013). 
 
I kommittédirektivet beskrivs den snabba befolkningsutvecklingen i Stockholms län, på ca 
40 000 personer årligen, som orsaken bakom initiativet och man hävdar att Stockholms läns 
befolkning under de kommande tjugo åren väntas öka med en halv miljon människor och att 
problemen med köer och trängsel kostar Stockholm över sex miljarder årligen 
(Näringsdepartementet, 2013, s.2). Man påpekar även att den stora inflyttningen gör att 
många har svårt att hitta boende och att bostadsbristen ”begränsar både arbetsmarknadens 
utveckling och tillväxten” (ibid.). 

Förstudie 
Redan i mars 2012 nåddes en överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Nacka 
kommun och Värmdö kommun om att genomföra en förstudie kring utbyggnaden av 
tunnelbanans blå linje till Nacka (Trafikförvaltningen, 2014). I juni 2013 presenterade 
Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting denna förstudie (Trafikförvaltningen a, 
2013). I en uppdaterad version av denna förstudie från mars 2014 (Trafikförvaltningen, 2014, 
s.40) beskrivs ostsektorn som ett av Stockholmsregionens mest expansiva områden och 
Nackas befolkning beräknas öka från ca 93 000 personer 2013 till hela ca 133 000 personer 
2030, en ökning på hela 44 %. Förstudien presenterade flera möjliga sträckningsalternativ för 
tunnelbanans utbyggnad till Nacka. 

Sträckningsalternativ 
Trafikförvaltningens förstudie (Trafikförvaltningen, 2014) presenterar 7 alternativa 
sträckningar för tunnelbanan till Nacka enligt figur 1. Alla alternativ innebär att tunnelbanan 
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ska byggas ut från den befintliga tunnelbanestationen vid Kungsträdgården till Nacka 
Centrum. Alternativ 1 innebär en bergtunnel under Saltsjön med sträckning via Djurgården, 
östra Södermalm och Hammarby Sjöstad. Alternativ 2 innebär en sänktunnel under saltsjön 
och en sträckning via östra Södermalm och Hammarby Sjöstad. Alternativ 3 innebär en 
sänktunnel och en sträckning via Djurgården och Finnboda. Alternativ 4 innebär sänktunnel 
och en sträckning via Slussen, östra Södermalm och Hammarby Sjöstad. Alternativ 5 innebär 
bergtunnel under Saltsjön och en sträckning via östra Södermalm och Henriksdal. Alternativ 
5b innebär även det en sträckning via östra Södermalm och Henriksdal men med sänktunnel 
istället för bergtunnel. Slutligen innebär alternativ 6 bergtunnel och en sträckning via östra 
Södermalm och Hammarby Sjöstad. 

 

Figur 1. Illustration över de sju sträckningsalternativen för tunnelbanan till Nacka. (Trafikförvaltningen, 2014) 

Den ursprungliga förstudien från 2013, som presenterade samma sju sträckningsalternativ 
som den uppdaterade förstudien från 2014, tar inte ställning till vilket alternativ som är att 
föredra medan den uppdaterade versionen förespråkar alternativ 6, vilket är det alternativ man 
vid publiceringen av denna uppdaterade förstudie enats om i förhandlingen. En mer detaljerad 
illustration över sträckningsalternativ 6 presenteras i figur 2.  
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Figur 2. Illustration över tunnelbanans planerade sträckning mellan Kungsträdgården och Nacka Centrum. (2013 
års Stockholmsförhandling b, 2013) 

Den uppdaterade versionen av förstudien (Trafikförvaltningen, 2014) påpekar att alternativ 6 
är det näst billigaste, med en kostnad på 8,7 miljarder för spåranläggning och stationer, på 
grund av att alternativet innebär att en bergtunnel byggs under Saltsjön vilket är betydligt 
billigare än sänktunnel. Alternativ 6 ger också den näst bästa nettonuvärdeskvoten på - 0,56 
(Trafikförvaltningen, 2014). Samtliga sträckningsalternativ resulterade i negativa 
nettonuvärdeskvoter, vilket betyder att projekten är samhällsekonomiskt olönsamma, men 
Trafikförvaltningen menar i förstudien att de flesta spårtrafikinvesteringar i Stockholm 
uppvisar negativa nettonuvärdeskvoter och att ”en orsak till detta är att kalkylmetodiken inte 
fångar alla de nyttor som uppstår i storstäder.” (Trafikförvaltningen, 2014, s.10). Enligt 
förstudien ger alternativ 6 även näst bäst resenärsnyttor i Nacka (efter alternativ 5) och näst 
störst resenärsnyttor på östra Södermalm (efter alternativ 4). Alternativ 6 uppges också vara 
ett av de alternativ som ger bäst förutsättningar för avgrening till grön linje och ett av de 
alternativ som ger kortast restider för resenärer från södra Stockholm. Slutligen uppges 
alternativ 6 även vara en av de sträckningar som resulterar i minst omfattande negativa 
miljökonsekvenser. 

Förhandling 
Efter att Stockholmsförhandlingens förhandlare tillsats hade man den 26 juni 2013 ”de första 
mötena med berörda kommuner och landstinget, däribland Nacka” (Nacka kommun, 2013). I 
Nacka kommuns stadsutvecklingsutskotts lägesrapport från den 13 augusti står det att statens 
förhandlare vid detta lag krävde att Nacka kommun skulle låta bygga 10 200 bostäder på 
Västra Sicklaön fram till 2030 och att kommunerna skulle stå för 10-15 % av de totala 
kostnaderna (ibid.). Förhandlingarna fortsatte för att så småningom resultera i en 
överenskommelse. 
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Överenskommelse 
I november 2013 förklarade regeringen att en överenskommelse nåtts i 2013 års 
Stockholmsförhandling (Reinfeldt et. al., 2013). Överenskommelsen (2013 års 
Stockholmsförhandling c, 2013) innebär bland annat att sträckningsalternativ 6 ska 
förverkligas och att det ska byggas stationer vid Sofia, Hammarby kanal, Sickla, Järla och 
Nacka C. Utbyggnaden ska enligt överenskommelsen starta 2018 och sträckan ska vara 
trafikklar 2025. I överenskommelsen klargör man att ”Nacka kommun har ansvar för att ca 13 
500 bostäder uppförs på västra Sicklaön i en takt som i genomsnitt ska vara ca 800 bostäder 
per år.” och att ”antalet gäller färdigställda bostäder från och med 1 januari 2014 till och med 
31 december år 2030, vars detaljplaner antas från och med 2014.” (2013 års 
Stockholmsförhandling c, 2013). 
 
Enligt överenskommelsen (2013 års Stockholmsförhandling c, 2013) kommer Nackadelen av 
tunnelbaneutbyggnaden att kosta 6,7 miljarder kronor (kostnaden för sträckningen 
Kungsträdgården - Sofia ej inräknad) och denna del ska finansieras till 50 % med utökade och 
breddade trängselskatter, till ca 26 % av staten, till ca 2 % av landstinget (utöver dess 
finansiering av fordon och depåer), till ca 9 % av Stockholms stad och till ca 13 % av Nacka 
kommun, vilket innebär 850 miljoner kronor för kommunens del. Överenskommelsen klargör 
även att kommunerna och landstinget ska förskottera medel till tunnelbanan, medel som 
kommunerna får tillbaka från staten om bostadsbyggandet varit till belåtenhet. 
Överenskommelsen klargör även att landstinget fullt ut finansierar fordon och depåer. 

Avtal 
Överenskommelsen ledde fram till att parterna den 7 januari 2014 tecknade ett huvudavtal om 
finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse 
i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling (Trafikförvaltningen b, 2014). 
Samtidigt tecknades ett delprojektavtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av 
tunnelbanan till Nacka och Gullmarsplan/Söderort samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms 
län enligt 2013 års Stockholmsförhandling (ibid.).  
 
Enligt huvudavtalets första bilaga (Trafikförvaltningen a, 2014), som är projektets 
investerings- och finansieringsplan, ska Nacka kommun betala sin andel av 
tunnelbanekostnaden på 850 miljoner uppdelat under åren 2016-2025. Enligt avtalet tar Nacka 
kommun även på sig att står för fördyringar på upp till 97 miljoner kronor och avtalet innebär 
också att landstinget ska förskottera medel och ta ett visst ansvar för fördyringar. 
 
Enligt huvudavtalets andra bilaga (Trafikförvaltningen a, 2014), som behandlar förskottering, 
ska Nacka kommun förskottera 200 miljoner år 2020 och 133 miljoner år 2021. Denna 
förskottering återbetalas av staten under 2025 och 2030 under förutsättning att Nacka 
kommun uppfyllt sitt åtagande avseende bostadsbyggande vid dessa tidpunkter. Nacka 
kommun förbinder sig genom avtalet att producera 8200 bostäder innan 2025 och totalt 13 
500 bostäder innan 2030. Bostadstillskott räknas som färdigställda bostäder, från 2014-01-01 
till 2030-12-31, vars detaljplaner antas från och med 2014-01-01. Landstinget får 
återbetalning på förskotterade medel om trafikstart sker vid överenskommen tidpunkt år 2025. 
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De förskotterade medlen betalas tillbaka av staten till de övriga parterna år 2035 oavsett om 
parternas åtaganden är uppfyllda eller ej.  

Godkännande 
Inte långt efter avtalen undertecknats godkändes de, med bred majoritet, i Nacka 
kommunfullmäktige och i landstingsfullmäktige (2013 års Stockholmsförhandling c, 2014). 
Den 26 mars 2014 fattade riksdagen beslut om förändrad trängselskatt varefter man den 8 
april 2014 fastställde den nationella transportplanen för 2014-2025, där tunnelbanans 
utbyggnad ingår, och godkände Stockholmsförhandlingens avtal (ibid.). 

Vidare arbete 
En särskild förvaltning har skapats inom landstinget för tunnelbanans utbyggnad och den 
formella planläggningsprocessen enligt PBL och LBJ har påbörjats (Trafikförvaltningen a, 
2014). Eftersom att länsstyrelsen har bedömt att utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka kan 
antas innebära en betydande miljöpåverkan måste en miljökonsekvensbeskrivning tas fram 
(Trafikförvaltningen a, 2014). Ett genomförandeavtal ska tecknas senast juli 2016 mellan 
Nacka kommun och landstinget vilket sedan måste godkännas av respektive parts fullmäktige 
(2013 års Stockholmsförhandling b, 2014). Avsikten är enligt delprojektavtalet att byggstart 
ska ske senast 2018 och trafikstart senast 2025(2013 års Stockholmsförhandling b, 2014). 

Nacka kommun kommer framöver att inleda förhandlingar med byggherrar om 
exploateringsbidrag som ska betala Nacka kommuns del av finansieringen på 850 miljoner 
kronor. 

Den informella processen – Backstage power play 
I avsnittet ovan har en redogörelse för 2013 års Stockholmsförhandlings förlopp presenterats 
så som den beskrivs i formella dokument. I detta avsnitt kommer den del av förloppet som 
inte nämns i dessa formella dokument, men som ändå i allra högsta grad påverkat 
förhandlingens utfall, att redogöras för. Avsnittet bygger på uttalanden, hämtade från 
tidningsartiklar och intervjuer, från personer som haft inflytande nog att påverka 
förhandlingens utfall. 

Relationer 
Som tidigare nämnts är statens huvudförhandlingsperson H G Wessberg tidigare 
statssekreterare hos statsminister Fredrik Reinfeldt. Wessberg är själv Moderat och har 
beskrivits som ”Reinfeldts närmaste man” (Baas, 2010). Landstingets förhandlare, 
utvecklingsdirektör Hans-Erik Malmros, är även han moderat och påstås vara god vän till 
paret Reinfeldt (Svensson, 2007). Stockholms stads stadsdirektör Irene Svenonius är även hon 
moderat och hon är, enligt Nacka kommuns stadsdirektör Lena Dahlstedt, politiskt tillsatt1. 
Svenonius är sedan tidigare lokal ordförande för Täbymoderaterna och ett av namnen bakom 
Nya Moderaterna och är därmed även hon bekant med statsministern (Granestrand, 2013). 
Med tanke på att alla de tre ovan nämnda förhandlarna är högt uppsatta moderater som står 
nära partiledaren förefaller det osannolikt att de inte skulle känt varandra före förhandlingen.  

                                                           
1 Dahlstedt, L. Stadsdirektör, Nacka kommun. Intervju 2014-05-13. 



19 
 

Nacka kommuns kommundirektör Lena Dahlstedt är, till skillnad från sin kollega i 
Stockholm, inte politiskt tillsatt och har aldrig varit politiskt aktiv2. Dahlstedt menar att de 
övriga stadsdirektörerna var de enda förhandlarna hon kände sedan tidigare. 

Kommunstyrelsens ordförande i Nacka, sedan januari 2013, Mats Gerdau är moderat 
toppolitiker som tidigare varit aktiv både inom Stockholms läns landsting såväl som Sveriges 
riksdag (Moderaterna a, 2014). Kommunstyrelsens ordförande i Nacka, fram till december 
2012, Erik Langby är även han moderat toppolitiker som även varit ordförande i 
regionplanenämnden vid Stockholms läns landsting (Moderaterna b, 2014). 

Utgångspunkter 
I juni 2013 sade den moderata infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd att ”staten 
måste kunna vara med och finansiera men vi ställer som motprestation: bygg bostäder.” 
(Ekman, 2013). Ministern förklarade därefter att det i uppdraget ingick 40 000 bostäder, totalt 
i alla kommuner som får tunnelbana, som motprestation för att vi ska vara med och 
medfinansiera tunnelbanan (ibid.). Den av ministern utsedde huvudförhandlingspersonen H G 
Wessberg ville dock inte diskutera siffror vid detta tillfälle och han ville heller inte slå fast var 
man ville bygga (ibid.). Det slutgiltiga paketet blev betydligt större än det som 
infrastrukturministern beskrev och omfattar hela 78 000 bostäder och fyra nya 
tunnelbanesträckningar. 

Statens huvudförhandlare H G Wessberg hävdade i februari 2013 att ”målet är att 
förhandlingarna ska mynna ut i en plan som så många som möjligt står eniga kring. Ju mer 
enig plan och ju fler bostäder desto mer pengar från staten” (Sundström a, 2013).  
 
I april 2013 hävdar trafiklandstingsrådet att han sagt till regeringen att staten måste gå in med 
50 procent av finansieringen och kommunerna ytterligare 20 då dessa projekt kommer öka 
driftkostnaden för tunnelbanan och den kostnaden kommer hamna på landstinget (Sahlén, 
2013). Detta krav visade sig uppfyllas då överenskommelsen innebär att staten står för 53,1 
procent av kostnaderna (om man räknar trängselskatten som statlig finansiering), 
kommunerna för 20,3 procent och landstinget för de kvarvarande 26,7 procenten (2013 års 
Stockholmsförhandling a, 2014). Detta är om man tar hänsyn till kostnaden för alla 
tunnelbanedragningar i överenskommelsen, inte enbart den till Nacka, inklusive depåer och 
tåg. 

Landstingets utvecklingsdirektör Hans-Erik Malmros hävdade i en intervju att landstingets 
ursprungliga mål var ”att få så mycket kollektivtrafik som möjligt och betala bara en skälig 
summa pengar.”3. Malmros hävdar att det fanns ett beslut från landstingsfullmäktige, som 
togs sommaren 2013, om att staten skulle betala minst 50 procent och kommunerna minst 20 
procent. Större avsteg från detta skulle ha krävt ett nytt beslut från landstingsfullmäktige. 
Kommunerna, menar han, ville till en början bara gå in med 8 procent. Vidare hävdar han att 
det någon gång under början av hösten fanns ett utgångsbud från staten där de ville att 

                                                           
2 Ibid. 
3 Malmros, H. Utvecklingsdirektör på Stockholms läns landsting. Intervju 2014-05-12. 
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landstinget skulle stå för 53 procent, staten för 32 procent och kommunerna därmed 15 
procent; ”så vi var ju väldigt långt ifrån varandra”, konstaterar han.  

Nacka kommuns stadsdirektör Lena Dahlstedt hävdar i en intervju att Nacka kommuns 
ursprungliga målsättning för förhandlingen var att ”få till en så bra kollektivtrafik som möjligt 
för Nackaborna, att få tunnelbana till Nacka… Och så naturligtvis till en så rimlig peng som 
möjligt”4. Hon menar dock att hon inte hade något fullmäktigebeslut att utgå från vad gällde 
finansieringen som var fallet i landstinget. Dahlstedt hävdar att det dock redan tidigare stod 
klart att Nacka var beredda att bygga i större omfattning, något som hon menar är fastlagt 
både i RUFS och i Nacka kommuns översiktsplan. Enligt Dahlstedt var de siffror för 
bostadsbyggande som kommunen levererat till staten en bakgrund till att det faktiskt skulle 
diskuteras tunnelbana.  

I en tidningsartikel från 2013 svarade Stockholmsförhandlingens huvudförhandlare på frågan 
vad han har för muskler som förhandlare. Hans svar var kort ”Statens pengar.”, och han 
tillade sedan att ”min lilla hävstång när jag pratar med kommunerna är: Bygg fler bostäder så 
får ni tunnelbana!” (Wrede, 2013).  

På frågan vad han hade för verktyg i förhandlingen svarade Malmros att han hade 
tunnelbanan som morot. ”Om inte vi vill så blir det ingen tunnelbana till Nacka för det är vi 
som ska trafikförsörja den. Och då måste de hjälpa till på andra änden att hjälpa till med 
finansieringen av investeringen. Det var en samsyn, det var en förhandling om hur vi fördelar 
kostnaderna. Vi var relativt fort överens om vad som skulle göras.” 5. När Dahlstedt får 
samma fråga erkänner hon att ”när det gäller den där första sträckningsfrågan så kanske inte 
verktygen var så skarpa.” 6. Däremot menar Dahlstedt att man från Nackas sida påverkat 
mycket annat i förhandlingen, till exempel antalet stationer i Nacka och hur utvärdering och 
uppföljning ska ske. 

Förhandlingsupplägg 
Malmros hävdar i en intervju att huvudförhandlingspersonen Wessberg inledningsvis bjöd in 
de politiska ledarna till möte och man kom överens om ett förhandlingsupplägg 7. Därefter var 
det, enligt Malmros, inledningsvis så att statens förhandlingspersoner, Malmros själv och 
Stockholms stads stadsdirektör träffades mycket och diskuterade förhandlingen och 
förankrade hos sina uppdragsgivare. Därefter kom, enligt Malmros, Nacka, Järfälla och Solna 
kommuns stadsdirektörer med i förhandlingarna. 

Nacka kommuns stadsdirektör Dahlstedt hävdar i en intervju att hon kom in i förhandlingen i 
huvudsak efter sommaren 2013 men att hon även funnits med lite grann innan dess 8. 
Dahlstedt hävdar att kommunstyrelsen hade tagit beslut om hur förhandlingen skulle gå till 
från Nackas sida redan före sommaren. I det beslutet konstaterade man, enligt Dahlstedt, att 

                                                           
4 Dahlstedt, L. Stadsdirektör, Nacka kommun. Intervju 2014-05-13. 
5 Malmros, H. Utvecklingsdirektör på Stockholms läns landsting. Intervju 2014-05-12. 
6 Dahlstedt, L. Stadsdirektör, Nacka kommun. Intervju 2014-05-13. 
7 Malmros, H. Utvecklingsdirektör på Stockholms läns landsting. Intervju 2014-05-12. 
8 Dahlstedt, L. Stadsdirektör, Nacka kommun. Intervju 2014-05-13. 
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man ville att presidiet, bestående av kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och 
oppositionsrådet, tillsammans med stadsdirektören skulle vara med i förhandlingen. Dahlstedt 
menar att Nacka var den enda parten som valde att gå in med sitt presidium; i övriga 
kommuner var de det bara kommunstyrelsens ordförande som var med i förhandlingen från 
politiskt håll.  

I Nacka kommuns första förhandlingsmöte med Stockholmsförhandlingen, där inga andra 
parter deltog, deltog hela presidiet, stadsbyggnadsdirektören och Dahlstedt själv enligt henne 
själv. Detta första förhandlingsmöte ägde rum under augusti eller september enligt Dahlstedt. 
Därefter var det enbart Dahlstedt som representerade Nacka kommun i förhandlingarna och 
hon informerade, enligt henne själv, kommunens stadsutvecklingsutskott regelbundet en gång 
i månaden. Dahlstedt menar att de andra kommunerna också hade med politiker i början men 
att det sedan var landstinget, Stockholmsförhandlarna och kommunernas stadsdirektörer som 
skötte förhandlingen. Dahlstedt hävdar att Stockholmsförhandlingen träffade parterna en och 
en i början för att berätta om förutsättningarna och upplägget. Hon hävdar också att ”våra 
kommunstyrelseordföranden i olika kommuner hade kontakt med varandra, fast inte formellt 
vid mötena”. Dahlstedt menar att man träffades i olika konstellationer och förhandlade; ibland 
träffades enbart de fyra kommunerna för att komma överens om vad de ville driva från 
kommunernas sida, ibland träffades landstinget och de fyra kommunerna och ibland träffade 
de Stockholmsförhandlarna.  

På frågan om Dahlstedt visste om Stockholms stad, landstinget och Stockholmsförhandlarna 
fört förhandlingar innan hon kom in i förhandlingarna svarade hon att ”det är mycket möjligt. 
Det föregick ju saker på politisk nivå även tror jag mellan Nacka och staten innan som inte jag 
var involverad i. Men det är mycket möjligt.”9. 

Förhandling 
Av de formella dokumenten som berör förhandlingen kan man få intrycket av att 
tunnelbanans utformning i Nacka enbart var det rationella resultatet av en utredning, men om 
man studerar frågan närmare förstår man att sträckningen i allra högsta grad varit en 
förhandlingsfråga. 

Redan i mars 2012 beskriver Nacka kommunstyrelses före detta ordförande Erik Langby att 
man i den nyligen påbörjade förstudien ”har markerat ett huvudalternativ, men lagen säger att 
vi ordentligt måste utreda alla alternativ” (Spetz, 2012). Huvudalternativet han syftade på var 
en sträckning över östra Södermalm och Hammarby Sjöstad. I augusti 2013 hävdade 
Stockholmsförhandlingens huvudsekreterare att ”SL:s underlag tycker vi ger god grund för att 
föreslå alternativ sex”, vilket är det alternativ, med stationer på just östra Södermalm och i 
Hammarby Sjöstad, som till slut valdes (Spetz a, 2013) . Kommunstyrelsens nya ordförande i 
Nacka Mats Gerdau tyckte dock vid samma tillfälle, enligt lokaltidningen NVP, att ”alternativ 
fem, med en station vid Henriksdal i stället för i Hammarby Sjöstad, vore bättre för Nacka” 
(ibid.). Gerdau ansåg att ”alternativ 5 är fortfarande intressant därför att det är billigast, och en 
station vid Danvikstull ger störst möjlighet till nya bostäder”, men på frågan om vad han 

                                                           
9 Ibid. 
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tyckte om alternativ sex svarade han att ”det är också bra, det viktigaste är att få tunnelbana 
till Nacka.” (ibid.). 

I början av förhandlingen förespråkade både Stockholmsförhandlingen, landstinget och 
Stockholms stad sträckningsalternativ sex enligt Malmros 10. Han hävdar att man från 
landstingets sida förespråkade detta alternativ eftersom ”den har störst resenärsnytta i 
förhållande till kostnaderna.”. Nacka kommun var ensam om att förespråka alternativ fem 
som innebar en sträckning över Ersta och Henriksdal istället för Sofia och Hammarby 
Sjöstad 11. Enligt Dahlstedt drev hon detta mycket hårt och hade också parallella diskussioner 
med Stockholm stad om det alternativet. På frågan om Dahlstedt kände att det fanns en 
realistisk chans att det skulle kunna sluta med något annat än sträckningsalternativ sex 
svarade hon att ”det var väl inte helt klart, eller kändes inte helt klart. Det fanns ju i alla fall 
en öppning. Sen kanske det inte var det men det var i alla fall så som Stockholm uttryckte det. 
De var ju beredda att titta på det och ville ju liksom studera det alternativet.”.  

En annan fråga som berör tunnelbanans utformning, utöver sträckningen, är antalet stationer 
och uppgångar samt lokalisering av dessa. Lokaliseringen av uppgångar kommer bli en senare 
förhandlingsfråga mellan kommunen och byggherrar. Hårda förhandlingar har bedrivits 
mellan de tre förhandlande parterna om antalet tunnelbanestationer i Nacka. I augusti 2013 
skrev lokaltidningen NVP att Stockholmsförhandlingens förhandlare ansåg att stationen i 
Järla skulle bli för dyr och att Nacka enbart skulle få stationer i Sickla och Nacka centrum 
(Spetz a, 2013). Stockholmsförhandlingens huvudsekreterare menade att frågan berodde på 
”vilken bebyggelsestruktur vi ser kan matcha vid stationerna, balanserat mot att 
stationsbyggen är en stor del av kostnaden. De är väldigt dyra. Med ett färre antal stationer 
kan man hitta en kostnad för bygget som i förhållande till antalet resande blir väldigt mycket 
mer tilltalande” (Spetz a, 2013). Kommunstyrelsens ordförande i Nacka ansåg dock att 
stationen i Järla behövdes och att den borde byggas, trots att det inte skulle kunna byggas så 
mycket i Järla, på grund av att det redan bor många i Järla, och för att det annars ”blir längre 
mellan Sickla och Forum än mellan andra stationer på tunnelbanan.” (Spetz a, 2013). 
 
Stationen i Järla är med i den slutliga överenskommelsen och Stockholmsförhandlingens 
utredningssekreterare Erik Bromander hävdade i november 2013 att ”man landat i att 
stationen är mycket värd och kommer göra nytta” (Spetz b, 2013). Kommunstyrelsens 
ordförande i Nacka Mats Gerdau är enligt lokaltidningen NVP nöjd med att Järla station kom 
med i överenskommelsen (ibid.).  
 
När det gäller stationen i Järla menar Dahlstedt att man drev den frågan väldigt hårt 12. 
Malmros ger samma bild i intervjun och menar att ”det vann Nacka i förhandlingarna” 13. På 
frågan om varför man för en tid tog bort Järla station ur planerna svarar Malmros att det helt 
enkelt var för att man inte hade pengar till stationen. Anledningen till att stationen sedan 
fördes in i planerna på nytt var, enligt Malmros, att man ändå tyckte att det fanns ett värde i 
                                                           
10 Malmros, H. Utvecklingsdirektör på Stockholms läns landsting. Intervju 2014-05-12. 
11 Dahlstedt, L. Stadsdirektör, Nacka kommun. Intervju 2014-05-13. 
12 Ibid. 
13 Malmros, H. Utvecklingsdirektör på Stockholms läns landsting. Intervju 2014-05-12. 
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att det blev kollektivtrafik dit också. Malmros menar att en normal station kostar nästan en 
miljard att bygga och att stationen i Järla ändå var en rätt billig station att bygga. Han menar 
att stationen inte blev så dyr som man trott från början och att det därmed var lättare att lyfta 
tillbaka den. Han hävdade också att det var lättare för kommunen att vara med och 
medfinansiera där eftersom kommunen äger mycket av marken. På frågan om Nacka erbjöd 
något i gengäld för stationen svarar Malmros att alla tre parter gick in med lite mer pengar. 
Dahlstedt menar att anledningen till att man förde tillbaka Järla station i planerna delvis var 
att man från kommunens sida påpekade att det var tunnelbana man sagt att man skulle bygga 
och att det inte skulle bli en tunnelbana, utan snarare ett förortståg, utan station i Järla då det i 
sådana fall skulle bli flera kilometer mellan stationerna i Sickla och i Nacka centrum 14. Den 
andra anledningen till att Järla station återinfördes i planerna var, enligt Dahlstedt, att man 
från kommunens sida mer tydligt påpekade hur mycket det var möjligt att bygga kring Järla 
station. Dahlstedt menar att man från kommunens sida ”kanske justerade underlaget något” 
men att man ju hela tiden tänkt bygga mycket i Järla. 
 
På frågan om det uppstått några konflikter i förhandlingen svarade Malmros ”Nej. Det handlar 
om problem som alla ser som man ska hitta gemensamma lösningar på. Jag tror inte på 
konflikter i förhandlingar. Det når inte framåt.” 15. Han tillägger dock att ”det förekommer ju i 
förhandlingar att man har konflikter men här handlar det mer om att pengarna räcker inte, hur 
löser vi det? Och så hittar man gemensamma lösningar på detta.”. Malmros menar att man 
haft en väldigt god relation med Nacka kommun men att det svåra har varit den kommunala 
medfinansieringen. När Dahlstedt ställdes samma fråga svarade hon tvärtemot ” Ja det är ju 
alltid konflikter i en förhandling, så är det ju. Massor med små och stora saker.” 16. Hon 
hävdade att bland andra frågor som förtroende och tillit mellan stat och kommunerna var en 
sådan fråga i och med att staten ville reglera mer än vad kommunerna tyckte var lämpligt; 
frågor som gällde uppföljning av att kommunerna faktiskt gör det de åtar sig.  

På frågan om de övriga parterna fått backa på någon fråga, så som Nacka kommun fått backa 
på sträckningsfrågan, svarade Dahlstedt att staten dragit tillbaka kraven på uppföljning och 
utvärdering som var mycket större tidigare 17.  

Resultat 
Avtalet innebär, som tidigare nämnts, att Nacka kommun ska delfinansiera projektet med 850 
miljoner och kommunstyrelsens ordförande hävdar att ”vår intention är att fastighetsägare 
genom exploateringsavtal ska stå för de 850 miljoner Nacka ska bidra med. Vi har tidigare 
skrivit avtal som betalat vägar och kajer. Det finns ett stort intresse for att bygga i Nacka och 
vi kommer att få in pengarna” (Sundström, 2014). Kommunen hoppas att kunna använda 
uppgångarnas lokalisering som verktyg i dessa förhandlingar (Milde, 2014). Nacka kommun 
har gått ut med en prislista för de byggherrar som vill bygga inom tunnelbanans 
influensområde och föreslår där bland annat ett exploateringsbidrag på 800 kronor per 
kvadratmeter för byggande av bostadsrätter (Milde, 2014) 
 
                                                           
14 Dahlstedt, L. Stadsdirektör, Nacka kommun. Intervju 2014-05-13. 
15 Malmros, H. Utvecklingsdirektör på Stockholms läns landsting. Intervju 2014-05-12. 
16 Dahlstedt, L. Stadsdirektör, Nacka kommun. Intervju 2014-05-13. 
17 Ibid. 
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De undertecknade avtalen innebär även att Nacka kommun ska förskottera pengar till 
tunnelbanebygget och enligt kommunstyrelsens ordförande i Nacka är detta på grund av att 
”Statens budgetregler gör att man inte kan frigöra pengarna förrän i slutet av den perioden. 
Dessutom vill staten sätta press på alla parter att göra det man åtagit sig att göra.” 
(Löwenfeldt, 2014). ”Det finns ingen risk i den delen” menar han (ibid.). 
 
En av Stockholmsförhandlingens förhandlingspersoner anser att det är naturligt att 
kommunerna står för omkring en femtedel av de totala kostnaderna (Spetz b, 2013). Hon 
menar att de ”har talat med kommunerna och gjort dem medvetna om den markvärdesstegring 
som kommer att följa av tunnelbaneutbyggnaden. Det gör att de kan bidra mer” (ibid.). 
Stockholmsförhandlingens huvudförhandlare menar att ”de 850 miljoner som Nacka bidrar 
med är en hög nivå, men nödvändig” och att ”det är den kommunala finansieringen som gör 
det här till ett genombrott för den här typen av förhandlingar, att kommunerna, landstinget 
och staten gör detta gemensamt. Utan kommunernas bidrag hade det här inte blivit av” (ibid.). 
 
På frågan om Nacka kommun uppjusterat sina byggplaner under förhandlingen svarar 
Dahlstedt ”Nej egentligen inte på grund av... Ja alltså förhandlingen, nu har vi ju siffror som 
kanske blir lite högre därför att vi ser att det kanske är möjligt men nja på marginalen i så fall, 
inte särskilt.” 18. Som tidigare nämnts var kraven från statens sida på hur mycket Nacka 
kommun ska bygga på västra Sicklaön 10 200 bostäder i augusti 2013 medan siffran landade 
på 13 500 i november; hur stor del av denna ökning som beror på stationen i Järla är dock 
oklart. Dahlstedt menar att byggplanerna däremot förändrats i tid under förhandlingen19. Från 
början var byggkraven på kommunen, enligt Dahlstedt, väldigt höga redan till 2025. 
Kommunen hävdade dock att det inte skulle vara möjligt att leverera så många bostäder innan 
tunnelbanan kommit på plats varvid man lyckades få ned den siffran. 

Dahlstedt säger sig vara mycket nöjd med finansieringsmodellen och med att ha bidragit till 
en förbättrad kollektivtrafik Stockholms län 20. På frågan om hon tycker att det är värt de 850 
miljonerna svarar hon att ”det är absolut värt det och de 850 miljoner som vi ska 
medfinansiera motsvarar ju några procent av den totala finansieringen”. Dahlstedt anser att 
Nacka varit med och påverkat mycket i förhandlingarna och att man har en rimlig nivå på 
finansieringen i förhållande till vad Nackaborna får. Hon påpekar även att politikerna var 
mycket nöjda med avtalet då det godkändes med stor majoritet. 

Kritik 
När socialdemokraternas oppositionsborgarråd i landstinget i november 2013 kritiserade att 
kommunerna får stå för en så pass stor del av finansieringsbördan menade statsminister 
Fredrik Reinfeldt att han ”tycker det är synd om Socialdemokraterna nu ifrågasätter något 
som skulle kunna både möjliggöra utbyggd kollektivtrafik och väldigt många fler bostäder. 
Det här är något som är väldigt genomgånget och dessutom förhandlat med de fyra ingående 
kommunerna” (Delling, 2013). 

2013 års Stockholmsförhandling fick i september 2013 kritik av representanter från den 
politiska styrgruppen för bland annat bristande insyn (Sundström b, 2013). 
                                                           
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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Stockholmsförhandlingens huvudförhandlare slog enligt Dagens Nyheter ifrån sig kritiken 
mot bristande demokratisk förankring och menade att ”det i höst är fullt logiskt att 
förhandlingarna om tunnelbana och det bostadsbyggande som staten kräver för att lägga upp 
åtskilliga miljoner för tunnelbanan förs med de berörda kommunerna.”(ibid.). Vidare menade 
han att ”det är kommunerna och inte landstinget som planerar bostadsområden. Vi ska vara 
klara med ett förslag till tunnelbanesträckningar och finansiering senast vid årsskiftet. Det 
förslaget ska sedan tas upp i de berörda kommunerna och landstinget. Det är där den 
demokratiska förankringen sker och alla politiska partier får delta” (ibid.). 
 
När Malmros får frågan om hans syn på kritiken på bristande insyn i förhandlingen menar han 
bland annat att ”ju fler som har insyn i en förhandling desto svårare blir det att förhandla” och 
påpekar att ett enigt landstingsfullmäktige godkände förhandlingen och att de därmed måste 
ha varit ganska nöjda med resultatet21. Eftersom att man i Nacka valt att även involvera 
oppositionen i förhandlingen menar Dahlstedt att man inte mött någon kritik av denna typ i 
kommunen 22. 

Avtalet som resulterade av förhandlingen godkändes av ett nästan enigt kommunfullmäktige i 
Nacka. Bland de som röstade nej fanns däremot bland andra partiet Nackalistan som menade 
att fullmäktige inte borde godkänna avtalet innan ordentlig risk-, konsekvens- och ekonomisk 
analys slutförts (Ståldal och Ståldal, 2014). I ett protokoll ifrån kommunfullmäktiges möte i 
februari 2014 står det att Christina Ståldal från Nackalistan ingav, bland annat, att: ”är det så 
att man befarar att med ett mer komplett underlag med risk-, konsekvens och ekonomisk 
analys, så skulle fler partier ställa kritiska frågor och kanske inte rösta JA till avtalet?” (Nacka 
kommun, 2014). 

 

 

 
  

                                                           
21 Malmros, H. Utvecklingsdirektör på Stockholms läns landsting. Intervju 2014-05-12. 
22 Dahlstedt, L. Stadsdirektör, Nacka kommun. Intervju 2014-05-13. 
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Sammanfattning av processen 
Det empiriska materialet som presenterats i denna uppsats visar att den formella processen 
och den informella processen skiljer sig åt i många hänseenden och det är tydligt att båda haft 
en stor påverkan på förhandlingens utfall. I figur 3 presenteras en illustration som visar en 
tidslinje för dels de formella beslut och ageranden som skett genom processen och dels de 
övriga informella händelser som påverkat processen. 

 

 
Figur 3. Illustration över å ena sidan den formella processen och å andra sidan övriga händelser av betydelse för 
utfallet av 2013 års Stockholmsförhandling. Egen konstruktion. 
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Makt i 2013 års Stockholmsförhandling 
I detta avsnitt analyseras fallet 2013 års Stockholmsförhandling utifrån de tidigare beskrivna 
teorierna om makt framtagna av Weber, Dahl, Bachrach & Baratz, Lukes, Foucault och 
Flyvbjerg. 

Undersökningen av fallet 2013 års Stockholmsförhandling har visat att flera olika typer av 
makt kan skönjas i förhandlingen. Dessa kommer att analyseras i detta avsnitt. De olika 
aktörerna i 2013 års Stockholmsförhandling sitter alla på olika stora mängder av olika typer 
av maktresurser, som är medel för maktutövning. Staten har makt som lagstiftare men också 
genom sina stora ekonomiska resurser. Wessberg har själv, som tidigare nämnts, sagt att det 
är ”statens pengar” som är hans muskler som förhandlare. Landstinget har också makt genom 
sina stora ekonomiska resurser men även genom att det är de som ska bygga tunnelbanan och 
ansvara för drift och underhåll; som Malmros uttryckte det ”om inte vi vill så blir det ingen 
tunnelbana till Nacka för det är vi som ska trafikförsörja den.”. Kommunen har betydligt 
mindre ekonomiska resurser men har ändå en inte obetydlig makt genom sitt planmonopol.  

Webers och Dahls maktperspektiv - Makttrojkan 
Alla parter i förhandlingen har relationer med andra parter vilket i sig ger mer eller mindre 
makt. De relativt svaga kommunerna gick ihop och diskuterade hur de tillsammans skulle 
driva de frågor som var viktiga för dem och detta stärkte deras förhandlingsposition. Att 
staten gärna ville förhandla med en part i taget skulle kunna tyda på att de var medvetna om 
att de övriga förhandlingsparterna var starkare tillsammans. Den typ av makt kommunerna 
besatte var Webers och Dahls syn på makt då kommunernas agerande syftade till att påverka 
de andra parternas agerande och faktumet att kommunerna valde att gå ihop kan ses som ett 
en metod för att stärka denna makt. 

Även om kommunerna ökade sin makt något genom att driva frågor gemensamt är den kanske 
mäktigaste maktkonstellationen i 2013 års Stockholmsförhandling Makttrojkan utgjord av 
landstingets Hans-Erik Malmros, Stockholm stads Irene Svenonius och statens H G 
Wessberg.  Alla individer i Makttrojkan är betydelsefulla moderater som kan antas känna 
varandra sedan tidigare och alla tycks stå nära statsminister Fredrik Reinfeldt som leder den 
regering som tog initiativ till förhandlingen och som senare kom att presentera den för 
allmänheten. Som tidigare nämnts valde Makttrojkan att förhandla tillsammans innan Nackas 
stadsdirektör, som inte är politiskt tillsatt, kom in i förhandlingen på allvar. Alla medlemmar i 
Makttrojkan förespråkade sträckningsalternativ sex och mycket tyder på att detta 
sträckningsalternativ var så gott som färdigförhandlat då Nackas stadsdirektör kom in i 
förhandlingen. Nackas stadsdirektörs uppdrag att få till en sträckning av tunnelbanan genom 
Henriksdal, i strid mot den eniga makttrojkan, förefaller minst sagt hopplöst. Makttrojkan 
utövade den typ av makt som Weber och Dahl beskriver genom att man realiserade sin egen 
vilja trots motståndet från Nacka kommun. Makttrojkan fick Nacka kommun att gå med på att 
medfinansiera en större del än de ursprungligen ville och gå med på en sträckning som man 
själv inte skulle ha valt.  

Andra exempel på utövande av den makt som Weber och Dahl beskriver är när landstinget 
förmår både staten och kommunerna att finansiera en större del av tunnelbanan än vad de från 
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första början ville, när staten förmår kommunen att betala mer, gå med på att betala förskott 
och på att bygga mer än de först ville och slutligen när Nacka kommun förmår landstinget och 
staten att föra tillbaka Järla station i planerna. 

Lukes andra maktdimension 
Bachrach & Baratz menar att makt kan utövas genom att vissa frågor och beslut aldrig tas upp 
från första början och denna typ av makt är Steven Lukes andra maktdimension. Som tidigare 
nämnts har avtalet som godkändes av bland andra Nackas kommunfullmäktige fått kritik 
lokalt eftersom att det enligt Nackalistan saknades risk-, konsekvens- och ekonomisk analys 
före beslutsfattande. Beslutet av kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau att låta 
kommunfullmäktige rösta i frågan innan alla analyser färdigställts kan ses som ett exempel på 
utövande av den ovan nämnda typen av makt där vissa frågor undanhålls för att påverka 
beslutet. Om man även underlåtit att utreda andra alternativ för att kollektivtrafikförsörja 
Nacka, som till exempel en förgrening och förlängning av Saltsjöbanan, kan även det ses som 
ett exempel på utövande av denna typ av makt. 

Diskursiv makt 
Den diskursiva makten som Foucault beskriver kan även den skönjas inom 2013 års 
Stockholmsförhandling. Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS, 
antagen i maj 2010, såväl som Nacka kommuns översiktplan, antagen i juni 2012, har en viss 
diskursiv makt i och med att de sanningar och verklighetsuppfattningar som dokumenten 
tillhandahåller påverkar politiker och tjänstemän i deras yrkesutövning. Dessa två dokument 
utgör inte själva en diskurs men är en del av en diskurs som de påverkar med sitt innehåll. 
Båda dokumenten förespråkar, som tidigare nämnts, en utbyggnad av tunnelbanan till Nacka 
centrum. Intressant nog är det samma person som är ansvarig för båda dessa planer. 
Moderaten Erik Langby, kommunstyrelsens ordförande i Nacka, till och med slutet av 2012, 
tillika ordförande i regionplanenämnden under 2010 har onekligen haft ett stort inflytande 
över planerna och har därmed haft en betydande diskursiv makt i processen. Denna makt 
stämmer väl in på Reeds beskrivning där han hävdar att den diskursiva makten tenderar att 
vara diffus och att den ofta fungerar bäst då den verkar i det dolda utan att framstå som 
maktutövning.  

Makt och rationalitet 
I sin bok Rationality and power – Democracy in practice hävdar Flyvbjerg att “power defines 
rationality… Defining reality by defining rationality is a principal means by which power 
exerts itself”. I fallet 2013 års Stockholmsförhandling har kommunstyrelsens ordförande, till 
och med 2012, Erik Langby haft stora möjligheter att definiera verkligheten genom att 
definiera vad som är rationellt genom den makt han besuttit som kommunstyrelsens 
ordförande i Nacka och regionplanenämndens ordförande i landstinget. Flyvbjerg menar att 
upprepning av påståenden tills de får en verkan är en huvudsaklig strategi i maktens 
rationalitet och i hur makt definierar verkligheten. Upprepningen av antydningen att 
tunnelbanan är det rationella och självklara alternativet för att förse centrala Nacka med 
kollektivtrafik, som återfinns i bland annat Nackas översiktplan och RUFS, kan ses som ett 
exempel på detta. 
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Flyvbjerg hävdar även, i Rationality and power – Democracy in practice, att 
dokumentationen som inte produceras är lika intressant som den som produceras och att det 
ofta går till som så att dokumentation manipuleras eller underlåts från att framställas i syfte att 
stärka ens egen position och försvaga motståndarnas position då det råder oenighet kring 
beslut. Nackalistan antydde, som tidigare nämnts, att den styrande alliansen skjutit på att göra 
färdigt risk-, konsekvens- och ekonomisk analys till efter omröstningen i kommunfullmäktige 
för att man befarade att fler partier i fullmäktige skulle ställa kritiska frågor och kanske inte 
rösta för godkännandet av avtalen om det funnits ett ”komplett underlag med risk-, 
konsekvens- och ekonomisk analys”. Detta kan ses som ett exempel på det Bent Flyvbjerg 
skriver om. Att analyserna kring projektet inte är fullständiga vid omröstningen gör det 
möjligt för makthavarna att i större utsträckning definiera verkligheten själva genom att 
definiera vad som är rationellt.   

Vidare menar Flyvbjerg att det i Ålborgfallet var så att analyser genomfördes och dokument 
producerades mer för att rationalisera och legitimera etablerade attityder och tidigare beslut än 
för att producera en balanserad dokumentationsbas för beslutsfattande. Förstudien kring 
tunnelbaneutbyggnaden till Nacka, som är gjord av landstinget, skulle kunna ses som ett 
exempel på denna rationalisering och legitimering av redan fastställda attityder och tidigare 
beslut. Det har i denna uppsats klargjorts att den mäktiga makttrojkan, bestående av staten, 
landstinget och Stockholm stad, förespråkade sträckningsalternativ sex redan från början och 
förstudien ger en känsla av att delvis ha syftet att just rationalisera och legitimera det, i 
princip, redan beslutade sträckningsalternativet. 

Sammanfattning 
Analysen visar att flera olika aktörer haft flera olika typer av makt i 2013 års 
Stockholmsförhandling. I figur 4 visas en illustration över den makt som utövats inom 2013 
års Stockholmsförhandling. 

 

Figur 4. Illustration över hur makt utövats inom 2013 års Stockholmsförhandling. Egen konstruktion. 
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Diskussion och slutsatser 
Syftet med denna studie har varit att skapa ökad förståelse för hur förhandlingar vid planering 
av större stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt kan gå till och hur makt kan utövas inom 
dessa förhandlingar. Studien har visat att många olika typer av makt har utövats i många olika 
skeden av många olika aktörer i Nackadelen av 2013 års Stockholmsförhandling. Studien har 
även visat att mycket av denna maktutövning sker ”backstage”, som Flyvbjerg uttrycker det, 
och kan därmed vara svår att uppfatta. Studien har även visat att de formella dokument som 
produceras i en process som denna inte nödvändigtvis redogör för hela processen.  

De första frågeställnigarna i denna uppsats var vilka typer av makt som utövas inom 2013 års 
Stockholmsförhandling, på vilket sätt denna maktutövning manifesteras och vilka aktörer som 
har vilken typ av makt. I denna studie har såväl den typ av makt som beskrivs av Weber och 
Dahl som den som beskrivs av Lukes, Foucault och Flyvbjerg kunnat identifieras. 

Den typ av makt som beskrivs av Weber och Dahl kan i förhandlingen sägas ha utövats av 
bland andra makttrojkan. Detta skedde i och med att makttrojkan fick sin vilja till lags i strid 
mot Nacka kommuns vilja, i och med att sträckningsalternativ sex valdes, i och med att Nacka 
kommun gick med på att bygga mer än vad man ursprungligen gjort och i och med att Nacka 
kommun kom att finansiera en större del av projektet än vad kommunen ursprungligen velat 
göra. Landstinget kan utöver detta även sägas ha utövat denna typ av makt när man fick staten 
att finansiera en större del av projektet än vad man ursprungligen velat göra. Även Nacka 
kommun kan sägas ha utövat denna typ av makt när man, i strid mot statens och landstingets 
viljor, fick till en station i Järla. 

Den typ av makt som Lukes beskriver som den andra maktdimensionen kan sägas ha utövats i 
förhandlingen av den politiska ledningen i Nacka kommun i och med att man lät 
kommunfullmäktige rösta kring avtalen innan alla analyser färdigställts. 

Foucaults diskursiva makt kan i förhandlingen sägas ha utövats av framför allt författarna till 
och de politiska beslutsfattarna bakom Nackas Översiktsplan och den Regionala 
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS. Här tycks Nacka kommuns tidigare 
ordförande i kommunstyrelsen, tillika ordförande i regionplanenämnden, Erik Langby ha haft 
ett stort inflytande och därmed en betydande diskursiv makt. De två dokumenten utgör i sig 
inte en egen diskurs utan en del av en diskurs som de påverkar med sitt innehåll. 

Det har i studien även visats på att den typ av makt som Flyvbjerg beskriver, som definierar 
vad som är rationellt genom att definiera verkligheten, kan sägas ha utövats i förhandlingen av 
Erik Langby som haft stora möjligheter att definiera verkligheten i och med sina ledande 
positioner i kommunen och i landstinget regionplanenämnd.  

Sammanfattningsvis är det alltså många aktörer som kan sägas ha utövat makt i 2013 års 
Stockholmsförhandling men den sista frågeställningen i denna studie löd; hos vem eller vilka 
ligger den verkliga makten i 2013 års Stockholmsförhandling?  Den mest betydande makten 
visat sig ligga hos den mäktiga Makttrojkan, och eventuellt även hos högre politiker med nära 
kontakt till denna som till exempel statsminister Fredrik Reinfeldt, och kommunstyrelsens 
före detta ordförande Erik Langby. På grund av detta blir det slutgiltiga svaret på denna 
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frågeställning det Moderata Samlingspartiet. Detta eftersom alla tre medlemmar i 
makttrojkan, såväl som Erik Langby alla är högt uppsatta moderater som har verkat för att 
tunnelbanan ska bli till och haft den avgörande makten i beslut kring vilken sträckning den 
ska få och hur den ska finansieras.  

Denna förhandling är inte nödvändigtvis representativ för alla förhandlingar av denna typ och 
eftersom studien bedrivits som en fallstudie är resultaten inte generaliserbara men studien 
bidrar till att öka förståelsen för hur denna typ av förhandlingar kan gå till och hur makt kan 
utövas i denna typ av förhandlingar. Att det finns många likheter i hur makt utövats i denna 
förhandling och i hur makt utövats i Bent Flyvbjergs studie från Ålborg tyder dock på att det 
ofta är bland annat just på det vis Flyvbjerg beskriver som makt faktiskt utövas i denna typ av 
förhandlingar. Denna studie har, precis som Flyvbjergs, bidragit till att öka förståelsen för hur 
dessa förhandlingar går till och därmed bidragit till ökad transparens i denna typ av 
förhandlingar vilket är viktigt för demokratin. Som Flyvbjerg och Richardson uttrycker det så 
är det ”precisely by paying attention to power relations that we may achieve more 
democracy.”. 

Vidare studier 
Att studien visar att det är det Moderata Samlingspartiet som haft den verkliga makten i 
Nackadelen av 2013 års Stockholmsförhandling förefaller rimligt då både staten, landstinget 
och de inblandade kommunerna varit moderatstyrda under förhandlingen. En intressant vidare 
forskningsfråga vore; vad påverkar moderaterna och vad formar deras åsikter i denna fråga? 
Är moderaterna själva påverkade av diskursens makt? Eller kanske av den tredje 
maktdimensionen? 
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