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Sammanfattning 

Vägtrafiken är en betydande källa till koldioxidutsläpp och luftföroreningar. Resor kommer 

alltid behövas i städer, men det måste ske på ett hållbart sätt och att övergå från personbilar 

till yteffektivare transportslag är en av de viktigaste strategierna för att skapa ett hållbart 

transportsystem. 

 

Stockholm har bland den sämsta luftkvaliteten i Sverige och halterna av partiklar och 

kväveoxider når inte det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft. Denna fallstudie undersöker 

Stockholms stads trafikarbete för att identifiera brister och hinder för att uppnå målet Frisk 

luft. Luftkvalitetsdata, Stockholms stads styrdokument samt intervjuer har analyserats utifrån 

en bred teori om offentlig förvaltning och hållbar trafik.  

 

Resultaten visar en stor variation i hur trafikmålen formuleras samt att övergripande visioner 

inte översätts i konkreta handlingar. Fler och mer koordinerade åtgärder behöver 

implementeras för att uppnå synergieffekter. Slutligen har fem huvudsakliga hinder för att 

uppnå miljökvalitetsmålet Frisk luft identifierats. 

 

Abstract 

Road traffic is a major source of carbon dioxide emissions and air pollution. Travelling will 

always be needed in cities, but it needs to be sustainable. A shift from private cars to more 

efficient forms of transportation is one of the most important strategies to create a sustainable 

transportation system. 

 

Some of the worst air quality in Sweden is found in Stockholm and the levels of particulate 

matter and nitrogen oxide fails to reach the national environmental objective Clean air. This 

case study examines the work done by the city of Stockholm to achieve sustainable traffic. 

The aim is to identify deficiencies and obstacles to achieving the goal of Clean air. Air quality 

data, the planning documents used by the city of Stockholm, and interviews have been 

analyzed using a broad theory on public management and sustainable traffic. 

 

The results show a great variety in how the traffic-related goals are set and that overarching 

visions are not translated into direct action. More coordinated measures are needed to achieve 

synergies. Finally, five primary obstacles to achieving the goal Clean air have been identified. 

 

Nyckelord: Hållbar trafik, luftkvalitet, mobility management, synergieffekter, 

trafikåtgärder   
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1. Inledning 

1.1 Förkortningar 

• MM: Mobility management 

• NO2: Kvävedioxid 

• PM10: Partiklar mindre än 10 mikrometer 

• PM2,5: Partiklar mindre än 2,5 mikrometer 

1.2 Bakgrund 

Människans beroende av fossila bränslen som energikälla är en starkt bidragande faktor till 

den förstärkta växthuseffekten och de medföljande klimatförändringarna och det är 

transportsektorn som globalt står för den största andelen utsläpp av växthusgaser (Withgott 

och Laposata 2015, 504). När fossila bränslen förbränns uppstår även luftföroreningar 

(Withgott och Laposata 2015, 554), som tillsammans med slitage från fordons bromsar och 

däck orsakar miljö- och hälsoskadliga utsläpp till luften (Lawrence et. al. 2016). I större städer 

orsakar dessa utsläpp lokala miljöproblem som höga halter av partiklar, kväveoxider samt 

marknära ozon (Withgott och Laposata 2015, 504). 

  

I Sverige står inrikes transporter för ungefär en tredjedel av de totala inhemska 

växthusgasutsläppen, av dessa transporter står vägtrafiken för 94% av utsläppen, varav 65% 

kommer från personbilar (Naturvårdsverket 2017a, 55–56, figur 1.1). Inrikes vägtransporter 

står dessutom för 45% av utsläppen av partiklar mindre än 10 mikrometer (PM10) och för 

cirka 40% av utsläppen av kvävedioxid (NO2) (Naturvårdsverket 2017b och  

2017c, figur 1.2). 

 
Figur 1.1. Av vägtrafiken kommer 65% av växthusgasutsläppen från personbilar (Naturvårdsverket 2017a, 56, 

egen sammanställning) 
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Figur 1.2. 40% av all NO2 samt 45% av all PM10 orsakas av inrikes transporter (Naturvårdsverket 2017b, 2017c, 

egen sammanställning). 

 

Tack vare fordon med effektivare förbränning i kombination med en högre andel biobränslen 

än tidigare, har de totala utsläppen från den svenska vägtrafiken minskat de senaste 30 åren 

(Naturvårdsverket 2017a, 7). Trots detta dömdes Sverige år 2011 av EU-domstolen för 

haltöverskridanden av PM10 under åren 2005, 2006 och 2007, då Sverige inte vidtagit 

tillräckliga åtgärder för att sänka halterna (Curia 2011). I Sverige beräknas ungefär 5 500 

personer per år dö i förtid på grund av luftföroreningar från partiklar (både PM10 och PM 2,5, 

partiklar mindre än 2,5 mikrometer) och NO2, vilket kostar samhället runt 35 miljarder om 

året (Gustafsson et. al. 2014). 

 

Lagstiftningen kring luftföroreningar innehåller tydliga gränsvärden som inte får överskridas i 

de miljökvalitetsnormer som är satta av EU (Naturvårdsverket 2017d). 

Miljökvalitetsnormerna har införlivats i Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) efter EU:s 

direktiv 2008/50/EG om luftkvalitet (Naturvårdsverket 2017d). Enligt Miljöbalkens femte 

kapitel, 4§ och 5§ ska åtgärdsprogram upprättas om det är nödvändigt för att följa en 

miljökvalitetsnorm (SFS 1998:808). Utöver miljökvalitetsnormerna har Sverige även 16 

nationella miljökvalitetsmål, varav ett är Frisk luft (Naturvårdsverket 2017e). Målen har 

hårdare gränsvärden men är inte juridiskt bindande som miljökvalitetsnormerna är (SMHI 

2016). Samtliga miljömål är planerade att uppnås till år 2020 men trots en positiv utveckling 

kommer målet Frisk luft inte att uppnås med rådande styrmedel (Naturvårdsverket 2017e).  

1.3 Problemformulering 

Trots att luftkvaliteten har förbättrats de senaste 20 åren är miljökvalitetsmålen fortfarande 

långt ifrån att uppnås (SLB 2017, 3). Sveriges högsta nivåer av NO2 har 2013 - 2016 uppmätts 

på Hornsgatan i Stockholms innerstad och halterna överstiger miljökvalitetsnormens 

gränsvärde (Naturvårdsverket 2017f). Även för PM10 ligger Stockholm i toppen, under 

miljökvalitetsnormen men utan att nå miljömålet (Naturvårdsverket 2017g). Luftföroreningar 
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har skadlig påverkan på miljön, människor och samhället i stort då dessa skador betalas med 

skattemedel (SLB 2017, 5, figur 2). Vägtrafiken är inte bara den största källan till Stockholms 

luftföroreningar, utan orsakar även koldioxidutsläpp, buller och trängsel (Naturvårdsverket 

2017h, figur 2). Åtgärder för att minska trafiken bör därför implementeras. Då 

miljökvalitetsmålet Frisk luft fortfarande är långt ifrån att uppfyllas i Stockholm verkar det 

dock som att de åtgärder som hittills har implementerats inte är tillräckliga (SLB 2017, 14). 

 

 
Figur 2. Vägtrafiken är en gemensam faktor för flera problem i samhället (egen sammanställning).   

1.4 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur Stockholms stad arbetar med att minska trafiken samt 

identifiera vilka hinder som finns för att uppnå målet Frisk luft. Detta görs genom att ställa 

frågorna: 

• Hur formuleras målen för hållbar trafik? 

• Vilka åtgärder implementeras för att minska biltrafiken? 

• Vilka hinder finns för måluppfyllelse? 

1.5 Avgränsningar 

Trots att trafiken har flera negativa konsekvenser som nämnts ovan kommer denna studie 

enbart behandla vägtrafikens negativa effekt på luftkvaliteten. PM10 och NO2 har valts ut som 

indikatorer då de är de främsta formerna av trafikorsakade luftföroreningar i städer (Valdes et. 

al. 2016). Endast PM10 har använts då otillräckligt med data finns för PM2,5. De åtgärder 

som behandlas är trafikminskande åtgärder som i sin tur påverkar förekomsten av 

luftföroreningar. Teknisk utveckling av fordon kommer inte anses vara en möjlig åtgärd för 
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att minska luftföroreningar då även miljöklassade fordon orsakar partikelutsläpp (Lawrence 

et. al. 2016). Reaktiva åtgärder som syftar till att mildra trafikens konsekvenser på 

luftkvaliteten, såsom dammbindning och sopborstning av gaturum, kommer inte heller 

undersökas då de inte har någon direkt effekt på trafikmängden (figur 3). 

 

 
Figur 3. Denna studie undersöker åtgärder för att minska biltrafiken som i sin tur förbättrar 

luftkvaliteten (blå rutor) Vita rutor representerar exempel på faktorer som relaterar till studien men ej 

kommer behandlas (egen sammanställning). 

 

Geografiskt och administrativt avgränsas studien till Stockholms stad. Detta innebär att 

åtgärder som specifikt rör större vägar som E4:an har valts bort då det är Trafikverket som 

ansvarar för dem (Trafikverket 2017). 

1.6 Definitioner 

• Miljökvalitetsmål: Regeringens mål för att uppnå en hållbar framtid (Naturvårdsverket 

2017i) 

• Miljökvalitetsnorm: Gränsvärden från EU-direktiv (Naturvårdsverket 2017d) 

• Privatbilism: Privatpersoners bilåkande 

• Trafikminskande åtgärder: Åtgärder som syftar till att minska främst privatbilismen. 

Nödvändig trafik som kollektivtrafik och blåljustrafik undantas normalt från dessa 

åtgärder. 

• Vägtrafik: Samtliga fordon som rör sig på stadens vägar 
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2. Teori 
I teoriavsnittet presenteras först utvalda delar ur organisationsteori och implementeringsteori 

då offentlig förvaltning ansvarar för att planera och implementera trafikrelaterade åtgärder i 

Sverige (Trafikverket 2017). Därefter följer ett avsnitt om grundläggande faktorer för hållbar 

trafik samt vikten av synergieffekter. Slutligen presenteras några av de vanligaste åtgärderna 

för att uppnå hållbar trafik (figur 4). Hur dessa teorier används i studien förklaras i 

metodkapitlet. 

  

 
Figur 4. Studiens teoretiska ramverk (egen sammanställning). 

2.1 Organisationsteori 

2.1.1 Otydliga mål hos offentliga organisationer 

Ett utmärkande drag för offentliga organisationer är deras multifunktionalitet (Christensen et. 

al. 2005, 17). De svarar till betydligt fler aktörer än privata organisationer och har betydligt 

fler intressen att ta hänsyn till (Christensen et. al. 2005, 17). En konsekvens av detta är att 

offentliga organisationers mål ofta är vaga och komplexa, formulerade mer som visioner än 

kvantifierbara mål (Christensen et. al. 2005, 17). Vaga och otydliga mål kan vara ett sätt att 

öka legitimiteten genom att skapa en bred vision som de flesta kan ställa sig bakom 

(Christensen et. al. 2005, 111). Vaga och komplexa mål är extra relevanta i denna studie då 

miljöområdet i sig självt karaktäriseras av komplexa problem och mål (Christensen et. al. 

2005, 111).  

 

Chun och Rainey (2005 och 2006) har studerat konsekvenserna av otydliga mål i offentliga 

organisationer och ser statistiskt signifikanta negativa samband mellan otydliga mål och hur 
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effektivt organisationen fungerar (Chun och Rainey 2005 och 2006). Vidare presenterar de tre 

dimensioner av otydlighet hos mål i offentliga organisationer:  

• Otydliga direktiv (directive goal ambiguity)  

• Otydlig uppföljning (evaluative goal ambiguity)  

• Otydliga prioriteringar (priority goal ambiguity) (Chun och Rainey 2006)  

Otydliga direktiv betyder att organisationens övergripande mål och syfte inte översätts i 

konkreta handlingar, att kopplingen mellan målen och vad som behöver göras för att uppnå 

dem är för svag (Chun och Rainey 2006). Otydlig uppföljning innebär att målen saknar 

konkreta, kvantifierbara indikatorer för mätning och uppföljning av resultaten (Chun och 

Rainey 2006). Otydliga prioriteringar betyder att det, vid förekomsten av flera mål, inte 

tydligt prioriteras mellan dessa (Chun och Rainey 2006). Otydliga mål tillåter 

tolkningsutrymme vilket försvårar organisationens arbete (Chun och Rainey 2006).  

2.2 Implementeringsteori 

Implementeringsteorin är en del av teoribildningen kring policyanalyser, implementeringen av 

en policy kan beskrivas som steget mellan intentionen att göra något och det som faktiskt 

händer i verkligheten (Jann och Wegrich 2007). Implementeringsteorin som forskningsfält 

karaktäriseras av två skolor med helt olika syn på hur policyprocessen går till, nämligen top-

down och bottom-up implementering (Jann och Wegrich 2007). 

  

Ett top-down-ramverk för att analysera implementering har tagits fram av Sabatier och 

Mazmanian (1981, i De Gruyter et. al. 2015). Det består av sex förutsättningar för effektiv 

implementering: 

• Tydliga och konsekventa mål (clear and consistent objectives) 

• Tydlig koppling mellan problem och lösning (adequate causal theory. Establishment 

of link between problem and solution) 

• Implementeringsprocessen är strukturerad för att underlätta måluppfyllelsen 

(implementation process legally structured to enhance compliance) 

• Engagerade och duktiga implementeringstjänstemän (committed and skillful 

implementing officials) 

• Stöd från intressegrupper och styrande (support of interest groups and sovereigns) 

• Att de socioekonomiska förändringar som sker inte underminerar det politiska stödet 

eller kopplingen mellan problem och lösning (changes in socio-economic conditions 

that do not undermine political support or causal theory) (De Gruyter et. al. 2015) 

Inom bottom-up skolan studeras nyckelaktörer samt relationen mellan dessa och hur de 

försöker lösa problem (Pülzl och Treib 2007). Att identifiera nyckelaktörer är viktigt då 

aktörerna har stor påverkan på hur implementeringen går till (De Gruyter et. al. 2015). 

2.3 Tidigare forskning om hållbar trafik 

En stor mängd forskning har producerats inom ämnet hållbar trafik de senaste tio åren men en 

enhetlig teori om hur hållbar trafik uppnås verkar saknas. 
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2.3.1 Planering för en hållbar trafik 

En studie som belyser komplexiteten med att jämföra storstäders möjlighet att minska 

bilberoendet är Bojkovic et. al. (2018), då det inte är säkert att en åtgärd som fungerat bra i en 

stad kommer fungera lika bra i en annan (Bojkovic et. al. 2018). Det är därmed svårt för en 

stad att kopiera en annan stads lyckade miljöarbete (Bojkovic et. al. 2018). Det finns dock 

litteratur som identifierar grundläggande faktorer som ofta är närvarande i en hållbar stads 

styrdokument. 

  

Banister (2008) ser att ett paradigmskifte håller på att ske inom stads- och trafikplanering 

(Banister 2008). Banister menar att en stad planerar för en långsiktigt hållbar framtid om 

invånarna står i centrum i planeringen istället för bilarna, då de senare har varit 

utgångspunkten i stadsplanering från 1950-talet och framåt (Banister 2008). Åtgärder för en 

hållbar stads- och trafikplanering ska enligt det nya paradigmet utgå från fyra principer:    

• Resbehovet ska minska 

• Längden på de resor som måste göras ska bli kortare 

• Yteffektiva färdmedel som kollektivtrafik, gång och cykel ska uppmuntras 

• Det befintliga transportsystemet ska effektiviseras (Banister 2008) 

Dessa principer konkretiseras ytterligare i Tennøy et. al. (2016), som med utgångspunkt i en 

stor mängd litteratur sammanfattar de tre viktigaste strategierna för hållbar trafik: 

• Staden ska förtätas så att dagliga servicepunkter finns inom gångavstånd 

• Kollektivtrafiken måste förbättras och utvecklas 

• Fysiska såväl som institutionella hinder för bilkörning måste implementeras (Tennøy 

et. al. 2016) 

Trots att forskare och experter vet hur en stad bör planeras går arbetet med att skapa hållbar 

trafik ofta långsamt (Tennøy et. al. 2016). Tennøy et. al (2016) menar att en anledning till att 

städer inte lyckas nå hållbarhetsmål är att stads- och trafikplanerare inte alltid använder sig av 

expertkunskaper (Tennøy et. al. 2016). Istället för forskning och utvärderade resultat från 

andra städer förlitar sig planerarna på gamla sanningar och myter som har starkt fäste inom 

yrkesgruppen (Tennøy et. al. 2016). En annan anledning till att expertkunskap ignoreras kan 

vara att stadsplanerare inte vet hur de ska övertyga beslutsfattare och därför utelämnar de 

mest effektiva åtgärderna, trots att det finns en målsättning om att minska trafiken (Tennøy et. 

al. 2016). Kunskap behövs dessutom om hur åtgärder påverkar varandra och hur andra yttre 

faktorer antingen kan leda till synergieffekter eller det motsatta (Tennøy et. al. 2016). 

 

2.3.2 Mobility management 

Mobility management (MM) är ett paraplybegrepp för åtgärder som syftar till att styra 

resenärers val av resväg och färdsätt så att resbehovet minskar eller flyttas till mer hållbara 

transportsätt (Trivector u. å.). Inom MM delas åtgärder ofta in i “hårda” och “mjuka” 

kategorier där hårda åtgärder är mer konkreta och direkta, till exempel sänkta 

hastighetsgränser eller införandet av en trängselskatt, medan mjuka åtgärder syftar till att 

påverka trafikanternas beteende genom information (Batur 2017).  
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2.3.3 Synergieffekter 

Implementering av åtgärder var för sig, särskilt mjuka åtgärder, är svåra att utvärdera och 

visar väldigt varierande resultat (Batur 2017). Flera studier visar att ensamma åtgärder inte 

räcker för att uppnå hållbarhetsmål utan att en kombination av åtgärder krävs (Basaric et. al. 

2015, Cairns et. al. 2008). Åtgärderna får även större effekt om de implementeras tillsammans 

än var för sig (Sanjust et. al. 2015). Detta utvecklas vidare i en studie som jämför effekterna 

av att införa separata bussfiler, sänka hastigheten och införa trängselavgifter var för sig, två 

och två och även alla tre åtgärder i kombination (Valdes et. al 2016). Resultatet visar att 

åtgärderna har vissa positiva effekter när de införs var för sig eller två och två, men att det då 

uppstår andra problem, som att trafiken flyttas eller att inducerad trafik (se stycke 2.4.3) 

skapas på grund av temporärt kortare restider som uppstått (Valdes et. al 2016). Enbart när de 

tre åtgärderna infördes parallellt uppstod en självförstärkande synergieffekt som ledde till 

mindre biltrafik och ökat användande av kollektivtrafik (Valdes et. al. 2016). 

2.4 Vanliga åtgärder för en hållbar trafik 

2.4.1 Hårda åtgärder  

Kollektivtrafik 

Flera studier visar att snabb, pålitlig och effektiv kollektivtrafik är en grundförutsättning för 

att få resenärer att övergå från bilåkande (Cairns et. al. 2008, Laakso 2017, Metz 2015). Vilka 

aspekter av kollektivtrafiken som är viktiga är dock högst kontextberoende (Redman et. al. 

2013). Generella mönster pekar på att kollektivtrafikens pålitlighet är den viktigaste faktorn 

för att locka över bilister, följt av avgångsfrekvens, pris och restid utan inbördes ordning 

(Redman et. al. 2013). Kollektivtrafikkapaciteten behöver byggas ut, främst med spårbunden 

trafik (Metz 2015), men även kompletteras med åtgärder som dedikerade körfält för bussar 

samt trafiksignaler som ger kollektivtrafiken prioritering framför bilarna (Metz 2015, Shaheen 

och Lipman 2007). 

 

Cykel- och gångtrafik  

Ett annat alternativ till biltrafik är att ge resenärer möjligheten att cykla eller gå. Inom 

ramarna för det europeiska gång- och cykelfrämjande nätverket FLOW har Koska och 

Rudolph (2016) sammanställt en rapport (Koska och Rudolph 2016). Den innehåller 20 

fallstudier på olika typer av gång- och cykelfrämjande åtgärder och resultaten pekar starkt mot 

att infrastrukturåtgärder för att underlätta gång- och cykeltrafik ökar andelen av dessa 

trafikslag (Koska och Rudolph 2016, 65–66).  

 

Förtätning 

Förtätning är en av de viktigaste strategierna för hållbar trafik som nämnts ovan då det 

möjliggör närhet till service och minskar transportbehovet (Tennøy et. al. 2016). Metz (2015) 

har studerat trafikutvecklingen i London och ser att andelen bilar naturligt har minskat när 

befolkningstätheten har ökat utan att vägkapaciteten har byggts ut för att rymma mer trafik 

(Metz 2015). Satsningar har istället gjorts på kollektivtrafiken och främst då den spårbundna 

(Metz 2015). Detta stämmer väl överens med vad Banister (2008) skriver om den hållbara 

staden, nämligen att den är befolkad av minst 25 000 personer (men gärna över 50 000), har 
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en befolkningstäthet på omkring 40 personer per hektar och byggs för maximal tillgänglighet 

till kollektivtrafik (Banister 2008). 

 

Parkering 

Metz (2015) hävdar även att begränsningar för privatbilismen är nödvändiga för att frigöra 

utrymme på vägarna för kollektivtrafik och tjänstetrafik som inte kan växla till spårbunden 

(Metz 2015). Det mest effektiva sättet att begränsa privatbilismen har varit att reglera 

tillgången till parkeringsplatser (Metz 2015). Detta stöds även av Basaric et. al (2013) som ser 

att parkeringsåtgärder, främst höjda parkeringsavgifter, är det starkaste verktyget för kontroll 

av biltrafik (Basaric et. al 2013). Ett hinder mot att implementera hårda 

parkeringsrestriktioner är dock en vanlig uppfattning om att biltrafiken är nödvändig för 

handeln och den ekonomiska utvecklingen i stadskärnorna (Marsden 2006). Detta finns det 

dock inga starka bevis för (Marsden 2006). 

 

Trängselskatt 

För att minska trängsel och utsläpp inom ett avgränsat område kan en trängselskatt införas. 

Införandet av en trängselskatt i Stockholm har visat ett långvarigt gott resultat, trafiken 

minskade i snitt med 18 % åren som följde efter implementeringen, trots en 

populationsökning (Börjesson et al, 2012). 

  

Miljözoner 

Ett flertal större städer i Europa har infört miljözoner, vilket innebär att enbart fordon över en 

viss teknisk nivå får köra inom zonen (Urban access regulations u. å.a, u. å.b). Syftet med 

miljözoner är ofta att minska luftföroreningar (Urban access regulations u. å.a). En form av 

miljözon är att förbjuda dubbdäck på särskilt förorenade gator (Koucky et. al 2015, 3). En 

portugisisk studie rekommenderar miljözoner främst för lokala problemområden när en 

minskning av NO2-utsläpp önskas, då miljözoner inte har så stor effekt på partikelhalterna 

(Duque et. al. 2016). De menar att trafiken ofta inte minskar utan bara ändras till fordon som 

klarar kraven (Duque et. al. 2016). Resultat från försöken i de europeiska städerna visar dock 

att även PM10 minskar, om än i mindre utsträckning än NO2 (Urban access regulations u. 

å.b). I Milano har miljözoner kombinerats med en trängselskatt och gett ett mycket gott 

resultat för halterna av både PM10 och NO2 och dessutom har trafikmängden minskat med 30 

% (Urban access regulations u. å.b). Två svenska studier har båda sett att 

dubbdäcksanvändning är en starkt bidragande faktor till halten av PM10 och att ett förbud 

mot dubbdäck skulle minska halterna (Norman och Johansson 2006, Gustafsson et. al. 2008). 

 

Hastighetsbegränsningar 

Trafikens hastighet har en direkt effekt på hur mycket och vilka luftföroreningar som bildas, 

vid låga hastigheter bildas mer PM10 och vid högre hastigheter mer NO2 (Keuken et. al. 

2010). Gemensamt för båda ämnena är att utsläppen ökar i trängsel och bilköer där bilarna 

oftare accelererar och bromsar in och det kan därför vara gynnsamt att sänka hastigheterna för 

att trafiken ska flyta bättre (Keuken et. al. 2010).  
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2.4.2 Mjuka åtgärder 

Information 

Information kan vara opersonlig i form av till exempel kampanjer på offentliga platser eller 

personlig i form av anpassad rådgivning (SKL 2010, 10). Sanjust et. al. (2015) ser positiva 

effekter av ett experiment där deltagarnas resvanor studerades och de sedan fick personliga 

rekommendationer om hur de kunde förändra sina resvanor till att bli mer hållbara (Sanjust et. 

al. 2015). 

   

Bilpooler 

En nederländsk studie visar att utsläpp, antal körda kilometer och antalet privatägda 

personbilar minskar när bilpooler finns tillgängliga (Nijland och van Meerkerk, 2017). Om 

bilpoolens fordon dessutom är eldrivna ökar miljövinsterna (Nijland och van Meerkerk, 

2017).   

  

Brytpunkter 

En vanlig åtgärd i den tidigare forskningen är att deltagarna i ett experiment eller mottagarna 

av information själva ombeds planera sina resor för att bli mer hållbara (Taniguchi och Fujii 

2007, Fujii och Taniguchi 2006). Detta verkar vara en av de åtgärder som har störst effekt då 

deltagaren aktivt omprövar sitt beteende (Fujii och Taniguchi 2006). Det stämmer även väl 

överens med teorin som används av Laakso (2017) om att det krävs en brytpunkt för att 

beteendet ska ändras (Laakso 2017). Brytpunkter kan till exempel vara efterfrågad planering 

(Fujii och Taniguchi 2006), deltagande i ett experiment (Laakso 2017), eller i form av gratis 

biljetter till en ny busslinje (Taniguchi och Fujii 2007). Ett effektivt sätt att skapa förändring 

är att fokusera på nyinflyttade, där en naturlig brytpunkt just har skett och där nya vanor ännu 

inte hunnit etableras (Graham-Rowe 2011, Laakso 2017). I flera fall där ekonomiska 

incitament har använts som brytpunkt har det dock observerats att effekterna är temporära och 

avtar när incitamenten försvinner (Graham-Rowe 2011). 

 

2.4.3 Åtgärder utan effekt 

Det finns trafikåtgärder som ofta används men där forskningen diskuterar om åtgärderna 

verkligen har någon effekt. 

  

Utökad vägkapacitet - inducerad trafik 

En vanlig åtgärd för att lösa trängselproblem i städer är att utöka vägkapaciteten, dels för att 

öka framkomlighet och även för att korta ned körtider (Graham et. al. 2014). Ett vanligt 

förekommande scenario är dock att trängsel och restid generellt minskar kort efter en 

kapacitetsökning av ett avsnitt i infrastrukturen, men att ny trafik genereras efter en tid då fler 

väljer det alternativet vilket leder till ökad trängsel och längre restider, så kallad inducerad 

trafik (Graham, et. al., 2014). 

2.5 Sammanfattning 

Christensen et. al. (2005) menar att vaga mål ofta är en konsekvens av offentliga 

organisationers multifunktionalitet samt ett sätt att minska motsättningar. Det får dock 
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negativa konsekvenser för organisationens effektivitet, speciellt gällande miljöfrågor. Inom 

implementeringsteorin finns det en top-down-teori med sex faktorer för effektiv 

implementering samt en bottom-up-teori som identifierar nyckelaktörer. Banister (2008) visar 

på fyra riktlinjer som planeringen för en hållbar stad bör utgå ifrån och Tennøy et. al. (2016) 

konkretiserar tre strategier med tillhörande åtgärder som städer bör inkludera i sina planer för 

att uppnå hållbar trafik. Mobility Management är ett sätt för städer att kombinera åtgärder för 

att styra resenärernas val av färdsätt, vilket möjliggör synergieffekter som ökar möjligheten 

att påverka trafikmängden och luftkvaliteten. 

3. Metod 
I kapitlet motiveras först metod- och teorival och sedan beskrivs hur data har samlats in. 

Vidare ges även en översikt av de styrdokument som analyserats i studien samt hur materialet 

har analyserats. 

3.1 Val av metod och teori 

Studien är en fallstudie med enfallsdesign. Fallstudien är lämplig då det som studeras är ett 

samtida fenomen som forskaren inte kan kontrollera samt då fokus ligger på frågorna hur och 

varför (Yin 2007, 22). Syftet med fallstudier är även att diskutera ett generellt fenomen 

genom att undersöka ett specifikt fall vilket den här studien gör då den belyser problemet 

hållbar trafik genom att studera en enskild kommun (Denscombe, 2014). Fallet definieras som 

Stockholms stads trafikarbete. Möjligheten att generalisera utifrån en fallstudie kan vara 

begränsad då fall ofta påverkas av unika faktorer (Verschuren 2003). Luftföroreningar till 

följd av trafik är dock ett så generellt problem att resultaten från denna studie anses kunna 

appliceras på andra städer. Som tidigare nämnts gällande studiens syfte är målet att förstå 

varför målen inte uppnås, inte att finna en lösning som passar alla städer med ohållbar trafik. 

Teorin bygger på forskning från hela världen och blir därmed applicerbar på andra städer än 

Stockholm. På grund av studiens omfattning studeras inte dessa teorier på djupet och en mer 

ingående analys av varje enskild teori kan möjligtvis ge ett annat resultat 

 

Teorierna som används i studien bygger på vetenskapligt granskade artiklar som primärt har 

sökts fram via SöderScholar och Scopus. Sökorden som har använts är ”sustainable”, 

”traffic”, ”measures”, ”reducing”, ”emissions”, ”mobility management”, ”air quality” och 

”planning” i olika kombinationer. Ytterligare artiklar har hittats i ursprungsartiklarnas källor. 

Då ingen redan utformad teori kunde appliceras på just luftkvalitet blev teorin väldigt bred 

och övergripande för att kunna inkludera så många aspekter som möjligt kring arbetet med 

förbättrad luft eller minskad trafik. Viktigt att poängtera är dock att teorier och studier som 

hade varit relevanta för den här studien kan ha missats vid teorisökningen. 

3.2 Datainsamling 

Fallstudien har kritiserats för att det är lätt att styra datainsamlingen och färga studien med 

egna åsikter (Verschuren 2003). Detta motverkas dock i denna studie genom triangulering av 
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insamlade data. Triangulering är en viktig del av fallstudiens design och innebär att data 

samlas in från flera olika källor (Yin 2007, 125). Den huvudsakliga datan består av de 

offentliga dokument och planer som beskriver trafik- och stadsplaneringen i Stockholm. För 

att kunna relatera dokumenten till verkligheten och visa hur utvecklingen har sett ut har 

luftkvalitetsdata samlats in. Slutligen har Länsstyrelsen i Stockholms län samt trafikkontoret i 

Stockholm intervjuats för att få med fler perspektiv och kompletterande information om 

planeringsprocessen. 

 

3.2.1 Luftkvalitetsdata 

Den luftkvalitetsdata som rör de gator som Stockholms stad har ansvar för kommer från tre 

olika mätstationer. Datan har hämtats från Stockholms stads informationssida 

Miljöbarometern som presenterar information och statistik om miljön i Stockholm. Denna 

statistik har vi sammanställt i diagram. 

 

3.2.2 Val av dokument 

Nio dokument har valts ut för analys, några efter rekommendation från respondenten på 

Länsstyrelsen och övriga då de frekvent nämndes i de första dokumenten. Valet av dokument 

stärks av att de visar på en inbördes hierarki och därför refererar till varandra. Dokumentens 

funktion varierar i sin grad av direkt styrande, somliga är enbart övergripande med långsiktiga 

visioner som staden ska sträva efter, andra är av strategisk karaktär med en tidshorisont på 

runt fem år och några har som syfte att styra stadens konkreta årliga arbete. Dokumenten har 

utifrån detta sorterats in i tre kategorier; visioner, strategier och planer (figur 5). Nedan följer 

en översikt av de dokument som har valts ut.  

 

 
Figur 5. Illustration över dokumentkategorier samt de tillhörande dokument som analyserats i studien (egen 

sammanställning).  
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Vision 2040 är det övergripande visionsdokument som alla planer och all offentlig verksamhet 

i Stockholm ska förhålla sig till. Det antogs i januari 2017 och innehåller fyra pelare: ett 

Stockholm som håller samman, ett klimatsmart Stockholm, ett ekonomiskt hållbart Stockholm 

samt ett demokratiskt hållbart Stockholm. Eftersom det är ett visionsdokument är de mål och 

åtgärder som förekommer generella och övergripande. 

 

Vision 2030 är det visionsdokument som gällde innan Vision 2040 men då det innehåller de 

mål som bland annat Framkomlighetsstrategin bygger på har det ansetts relevant. 

 

Framkomlighetsstrategin är det dokument som visar vilka principer stadstrafiken ska planeras 

utifrån. Dokumentet antogs redan 2012 och gäller fram till 2021, det utgår därför inte från 

Vision 2040 utan Vision 2030. Stockholms stad har även tagit fram sex planer med specifika 

planeringsområden för att underlätta arbetet med att nå målen i Framkomlighetsstrategin. 

Dessa är: 

• Gångplan 

• Cykelplan 

• Leveranstrafik 

• Parkeringsplan 

• Stomnätsplan 

• Trafiksäkerhetsprogram 

Dessa planer har inte analyserats var för sig då de mer ska fungera som planeringsunderlag för 

planeringen av åtgärder.  

 

Miljöprogrammet 2016–2019 är det dokument som konkretiserar pelaren “ett klimatsmart 

Stockholm” i Vision 2040. Det innehåller sex övergripande miljömål varav nummer två, 

“miljöanpassade transporter”, har valts ut som relevant för denna studie. 

 

Fossilbränslefritt Stockholm 2040 är även denna en vidareutveckling av “ett klimatsmart 

Stockholm” ur Vision 2040. “Miljöanpassade transporter” har även i detta dokument valts ut 

som relevant för studien.  

 

Stockholms stads nya översiktsplan är i skrivande stund inte helt antagen men då det är 

mycket nära ansåg respondenten på trafikkontoret att den var mer relevant att titta på än den 

gamla översiktsplanen (respondent 2). Översiktsplanen är det dokument som samlar mål och 

åtgärder ur övriga planeringsdokument i mer övergripande planeringsstrategier som sedan 

konkretiseras i detaljplaner.  

 

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram ett Åtgärdsprogram för kvävedioxid och 

partiklar (Åtgärdsprogrammet) för att förbättra luftkvaliteten. Dokumentet antogs 2012 och 

gäller fram till 2018, men då inget nytt program har upprättats gäller den tills vidare. 

Implementeringen av Åtgärdsprogrammet sköts bland annat av Stockholms stad vilket gör det 

relevant för studien. 
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Trafiknämndens budget 2018 (Budgeten) är det dokument som ska styra Trafiknämndens 

verksamhet utifrån strategi- och visionsdokumenten. Då den är en konkretisering av övriga 

planer samt styrdokument har den ansetts relevant. 

 

Ansvarig nämnd för de relevanta trafikmålen i Miljöprogrammet är Trafiknämnden och därför 

har Trafiknämndens verksamhetsplan 2018 ansetts vara relevant för studien. 

Verksamhetsplanen följer de fyra pelarna i Vision 2040 och liksom i övriga dokument är det 

“ett klimatsmart Stockholm” som har ansetts relevant. 

 

3.2.3 Intervjuer 

För att få kompletterande information om hur Stockholms stad arbetar med trafikfrågor samt 

en djupare inblick i planeringsprocessen har två semistrukturerade intervjuer utförts. 

Länsstyrelsen och trafikkontoret valdes ut då de på olika sätt är relevanta aktörer för 

trafikarbetet och ansågs kunna bidra med kunskap om processen som inte syns i de 

analyserade dokumenten. Den första intervjun var med en miljöstrateg på Länsstyrelsen 

(respondent 1) i Stockholm den 9/2 2018 och handlade om processen med att ta fram 

Åtgärdsprogrammet för kvävedioxid och partiklar samt vilka dokument och kontakter som 

kunde vara relevanta för studien. Den andra intervjun var med en enhetschef på trafikkontoret 

i Stockholm (respondent 2) den 13/2 2018 och behandlade mer konkret hur trafikkontoret 

arbetar med hållbar trafik. Båda intervjuerna pågick i ungefär 40 minuter, spelades in med 

godkännande av respondenterna och transkriberades. Respondenterna har anonymiserats och 

refereras till som respondent 1 och respondent 2. För intervjuguider se bilaga A. Fler 

intervjuer hade varit önskvärda men endast dessa två svarade vilket kan ha lett till att viktiga 

perspektiv har missats. Även information om vilka åtgärder som hittills implementerats hade 

varit önskvärd men något sådant register finns inte. Den information som samlats in kan vara 

vinklad då båda respondenterna representerar organisationer och därför inte kan anses vara 

helt objektiva. 

3.3 Resultatpresentation och analys 

En vanlig kritik mot fallstudier är att fallstudien som forskningsmetod inte kan hänvisa till 

något tydligt analysverktyg (Verschuren 2003). Ett strukturerat arbetssätt för att applicera 

teorin på resultaten har därför skapats, vilket även möjliggör för andra forskare att 

rekonstruera studien. Detta kan dock även innebära att andra forskare kan göra andra 

bedömningar. För att identifiera teorins faktorer har en kvalitativ innehållsanalys har utförts 

på dokument och transkriberade intervjuer (Bengtsson 2016). Dessa har färgkodats utifrån 

förbestämda koder som baseras på faktorerna i studiens teoretiska ramverk (Creswell och 

Creswell 2018, 196). Presentationen av varje dokument delas in i mål, aktörer och åtgärder för 

att förenkla analysen utifrån de olika teorierna. Intervjuerna delas inte in i mål, aktörer och 

åtgärder då de var semistrukturerade och därför inte följde en sådan mall. Analysen har 

sammanfattats i en tabell men sker även i anslutning till presentationen av varje dokument och 

intervju. I slutet av resultatkapitlet presenteras en sammanfattande analys av samtliga 

dokument samt intervjuer utifrån teorierna. 
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3.3.1 Tolkning av vissa faktorer 

För att ytterligare förtydliga det analysverktyg som tagits fram till denna studie följer nedan 

några förtydliganden gällande hur några av faktorerna i det teoretiska ramverket används i 

analysen.  

 

Organisationsteori 

De mål som identifieras analyseras utifrån om de är otydliga eller ej samt vilken typ av 

otydlighet de svarar mot. Att målen är tydliga utesluter inte typerna av otydlighet, då även 

tydliga mål till exempel kan innehålla otydliga prioriteringar.  

 

Implementeringsteori 

En blandning av top-down-implementeringens sex faktorer och bottom-up- 

implementeringens identifiering av nyckelaktörer används. Denna analysmodell har tidigare 

använts av De Gruyter et. al. (2015) samt Marzotto et. al. (2000, i De Gruyter et. al. 2015) och 

anses därför trovärdig. Den fjärde faktorn, “engagerade och duktiga 

implementeringstjänstemän” samt den sjätte faktorn om socioekonomiska förändringar 

används dock inte i denna studie. Detta då studiens omfattning inte möjliggjort insamling av 

material som varit relevant att analysera med dessa faktorer. För faktor tre, 

“implementeringsprocessen är strukturerad för att underlätta måluppfyllelsen” har den 

ursprungliga definitionen av juridisk struktur utökats till att omfatta hur väl 

implementeringens struktur syns i materialet. Detta då denna definition av faktorn möjliggör 

en djupare analys utifrån den data som har samlats in. Identifieringen av nyckelaktörer görs då 

både top-down- och bottom-up-teorin på något sätt involverar implementeringsaktörerna, för 

att efter denna studie kunna gå vidare och undersöka hur dessa aktörer påverkar 

implementeringsprocessen.  

 

Hållbar trafik 

För teorin om hållbar trafik jämförs Banister och Tennøys principer för hållbar trafik samt de 

konkreta åtgärderna ur den tidigare forskningen med de åtgärder som identifieras i det 

insamlade materialet. Om en diskussion kring att uppnå synergieffekter förs tolkas detta som 

att denna faktor uppfylls. 

4. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras först överskridanden av partiklar mindre än 10 mikrometer (PM10) 

och kvävedioxid (NO2) i Stockholm. Därefter presenteras de nio dokument som ligger till 

grund för stadens arbete med trafik- och miljöfrågor samt de två intervjuerna med 

trafikkontoret och Länsstyrelsen. Analys sker i samband med varje dokument samt intervju 

och slutligen presenteras en analys av allt insamlat material utifrån de olika teorierna.  

4.1 Luftkvaliteten i Stockholms stad 

Inledningsvis presenteras gränsvärden för miljökvalitetsnormen samt miljökvalitetsmålet 

Frisk luft (tabell 1). Därefter presenteras årsmedelvärden för PM10 samt NO2 för åren 2006–
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2016 (figur 6, figur 7, tabell 2) och antal dagar med överskridanden under 2016 (figur 8, figur 

9, tabell 3).  

 

4.1.1 Gränsvärden 

Miljökvalitetsnormerna och miljökvalitetsmålet innehåller gränsvärden för dygnsmedelvärde 

samt årsmedelvärde, normen innehåller även ett gränsvärde för hur många dygn som får 

överskrida dygnsmedelvärdet under ett år (SFS 2010:477, Naturvårdsverket 2012, tabell 1).  

  

Tabell 1. Gränsvärden för partiklar mindre än 10 mikrometer (PM10) och kvävedioxid (NO2) enligt 

miljökvalitetsnormerna samt miljömålet Frisk luft.  

 

(SFS 2010:477, 10§ och18§, Naturvårdsverket 2012, egen sammanställning)   

 

4.1.2 Årsmedelvärden 

PM10 

Sett till varje enskild mätstation så har Stockholms gator klarat miljökvalitetsnormen för 

PM10 varje år sedan 2015 (Miljöbarometern 2017a, figur 6, tabell 2). Miljökvalitetsmålet har 

dock aldrig uppnåtts även om trenden går åt rätt håll (Miljöbarometern 2017a). Enligt 

Miljöbarometern beror uppfyllandet av normen på stadens effektiva dammbindning som 

motverkat spridningen av partiklar samt en minskad användning av dubbdäck 

(Miljöbarometern 2017a). Den svaga ökningen mellan 2015 och 2016 beror på färre antal 

dammbindningstillfällen (SLB 2016, 6). 
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Figur 6. Årsmedelvärden av PM10 2006–2016 för varje mätstation (Miljöbarometern 2017a, egen 

sammanställning). 

 

NO2 

Varken normen eller målet har klarats för NO2 de senaste 10 åren på Hornsgatan, däremot har 

både Norrlandsgatan och Sveavägen klarat normen men inte målet (Miljöbarometern 2017b, 

figur 7, tabell 2). I Stockholm har antalet dieselbilar tredubblats mellan 2009 och 2016 vilket 

gör att staden har sämre möjlighet att nå normen och målet då dieselbilar är den största 

utsläppskällan av NO2 (Miljöbarometern 2017b). Stockholms stad har liten rådighet att själva 

minska halterna av NO2 på kort sikt utan förlitar sig istället på teknisk utveckling som på lång 

sikt kommer minska halterna (Miljöbarometern 2017b).  

 
Figur 7. Årsmedelvärden av NO2 2006–2016 för varje mätstation (Miljöbarometern 2017b, egen 

sammanställning). 
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Tabell 2. Uppmätta årsmedelvärden för PM10 och NO2 jämfört med gränsvärden för normen och målet. Värden 

anges i mikrogram per kubikmeter luft. 

 
(Miljöbarometern 2017a, Miljöbarometern 2017b, SFS 2010:477, 10§ och18§, Naturvårdsverket 2012, egen 

sammanställning) 

 

4.1.3 Antal dygn som överskrider dygnsmedelvärdet 

PM10 

Stockholms uppföljning av antal överskridanden av dygnsmedelvärden för halter av PM10 

visar att samtliga mätstationer klarar normen på max 35 dagar med överskridna halter 

(Miljöbarometern 2017c, figur 8, tabell 3). Miljökvalitetsmålet har inget godkänt antal 

överskridna dagar för varken PM10 eller NO2 (Naturvårdsverket 2012).  

 
Figur 8. Antal dagar 2016 då dygnsmedelvärdet för PM10 överskreds (Miljöbarometern 2017c, egen 

sammanställning). 

 

NO2 

För NO2 klarar ingen av mätstationerna normens gränsvärde på sju dygn (Miljöbarometern 

2017d, figur 9, tabell 3).  
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Figur 9. Antal dagar 2016 då dygnsmedelvärdet för NO2 överskreds (Miljöbarometern 2017d, egen 

sammanställning).  

 

Tabell 3. Antal dagar 2016 då dygnsmedelvärdet överskreds. Värden anges i dagar. 

 
(Miljöbarometern 2017c och 2017d, SFS 2010:477, 10§ och18§, Naturvårdsverket 2012, egen sammanställning) 

4.2 Analys av dokument 

Inledningsvis presenteras en sammanställning av resultaten i tabell 4. Tabellen visar vilka 

faktorer ur teorierna som förekommer i vilket dokument samt intervju. Summeringarna i 

tabellen är inte en värdering av dokumenten då uppfyllda faktorer kan vara både positiva och 

negativa. Vidare presenteras specifika mål, aktörer och åtgärder som identifierats i varje 

dokument i tabellform (tabell 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 och 21), följt av ett analysstycke samt 

en tabell över teoriöverensstämmelsen i dokumentet (tabell 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 och 

22). Mål kopplas till organisationsteorin, aktörer till implementeringsteorin och åtgärder till 

teorin om hållbar trafik. Notera att endast mål, aktörer och åtgärder relevanta för denna studie 

presenteras (se avgränsningar) samt att specifika mål, aktörer och åtgärder inte kopplas till 

varandra även om de presenteras på samma rad i en tabell.  
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Tabell 4. Sammanställning av teorifaktorernas förekomst i dokument och intervjuer (egen sammanställning). 
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4.2.1 Visionsdokument 

Vision 2040 

Tabell 5. Mål, aktörer och åtgärder i Vision 2040. 

 
(Stockholms stad 2016a, egen sammanställning) 

 

Analys 

Visionen innehåller otydliga mål gällande direktiv, uppföljning och prioritering (tabell 5), 

vilket försämrar Stockholms stads organisatoriska arbete och möjligheten att uppfylla målen 

(Chun och Rainey 2006). Målen är formulerade på ett sådant sätt att många ska kunna ställa 

sig bakom visionerna, vilket stämmer överens med Christensens et. al. (2005) teori om 

offentliga organisationers multifunktionalitet och vaga målformuleringar (Christensens et. al. 

2005). Inom implementeringsteorin syns tre faktorer i Vision 2040 (tabell 4, tabell 6). Det 

som saknas är en tydlig koppling mellan problem och lösning samt implementeringsstruktur. 

Vision 2040 diskuterar aktivt många av de grundläggande faktorer som krävs för en hållbar 

trafik och flera av visionerna ligger helt i linje med Banister (2008) och Tennøys et. al. (2016) 

faktorer (Banister 2008, Tennøy et. al. 2016). Det som visionen saknar är att hinder för 

biltrafik ska implementeras samt att reslängden ska förkortas (tabell 4, tabell 6). Enbart fyra 

av tolv åtgärder finns med i visionen (tabell 4, tabell 6) och varken synergieffekter eller 

mobility management diskuteras. Detta hindrar att självförstärkande synergieffekter uppnås 

(Valdes et. al. 2016).  
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Tabell 6. Teoriöverensstämmelsen i Vision 2040. 

 
(Egen sammanställning) 

 

Vision 2030 

Målen och åtgärderna i Vision 2030 är för sammanblandade för att separeras så de presenteras 

tillsammans (tabell 7). Några aktörer specificeras inte i Vision 2030 men samarbete med andra 

offentliga aktörer och näringslivet, även internationellt, lyfts fram som en viktig förutsättning 

för att nå målen (Stockholms stad 2007). 

 

Tabell 7. Mål, aktörer och åtgärder i Vision 2030. 

 
(Stockholms stad 2007, egen sammanställning) 

 

Analys 

De vaga målen i Vision 2030 stämmer liksom i Vision 2040 överens med Christensens et. al. 

(2005) teori om vaga mål i offentliga organisationer (Christensen et. al. 2005). Även Chun 

och Raineys (2006) tre typer av otydliga mål syns tydligt vilket försvårar Stockholms stads 

arbete (Chun och Rainey 2006). Implementeringsteorins faktorer visar också på att 

dokumentet inte har någon stark förankring när det kommer till implementering av åtgärder, 

då enbart en av fem faktorer berörs i visionen (tabell 4, tabell 8, De Gruyter et. al. 2015).  
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Det paradigmskifte Banister (2008) diskuterar syns i övergången mellan Vision 2030, som 

antogs 2007, och Vision 2040 från 2017. Endast tre av faktorerna för hållbar trafikplanering 

syns i Vision 2030 (tabell 8), jämfört med fem faktorer i Vision 2040 (tabell 6), vilka 

dessutom mer fokuserar på stadens invånare och minskad biltrafik i enlighet med Banisters 

(2008) teori (Banister 2008). Två hårda åtgärder nämns, samt en åtgärd som kan leda till 

inducerad trafik, nämligen att staden behöver mer vägkapacitet och att det därmed ska vara 

lätt att förflytta sig mellan stadsdelar (tabell 7). Varken fenomenet inducerad trafik, 

synergieffekter eller mobility management diskuteras. Att ökad vägkapacitet diskuteras utan 

reflektioner på vad det kan innebära för trafikmängd och miljöproblem stämmer överens med 

det som Tennøy et. al (2016) diskuterar gällande stads- och trafikplanering baserad på gamla 

sanningar istället för expertkunskaper (Tennøy et. al 2016).  

 

Tabell 8. Teoriöverensstämmelsen i Vision 2030. 

 
(Egen sammanställning) 

 

4.2.2 Strategidokument 

Framkomlighetstrategin 

Tabell 9. Mål, aktörer och åtgärder i Framkomlighetsstrategin.  

Mål  Aktörer  Åtgärder  

Transportkapaciteten ska 

öka mer än befolkningen  

Trafiknämnden Egna körfält och prioritet vid 

trafiksignaler för stombussar  

80% av de motoriserade 

resorna sker kollektivt år 

2030  

Stadsbyggnadsnämnden Egna körfält och prioritet vid 

trafiksignaler för cyklar  

Minst 15% av resorna i 

högtrafik sker med cykel 

2030  

Renhållningsnämnden  Bättre tvärkopplingar i 

kollektivtrafiken  

Gatorna ska tillgodose 

näringslivets transportbehov  

Exploateringsnämnden  Bättre förbindelser för områden 

som saknar spårtrafik  
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God restidspålitlighet i 

högtrafik  

Trafikverket  Ökad säkerhet för cyklister 

genom sänkta hastigheter  

Stomtrafiken i innerstaden 

har medelhastighet på 20 

km/h i högtrafik år 2030  

Andra väghållare  Cykelparkeringar  

Efterfrågan på 

parkeringsplatser ska inte 

överstiga 85% av utbudet 

2030  

Landstinget  Strategi för godstrafiken  

Resenärer ska vara nöjda 

med resekvaliteten  

Stadsdelsnämnderna  Trängselskatter  

Lokala resor ska ske med 

gång till 60% i innerstaden 

och 50% i ytterstaden 2030  

Stads-miljörådet  Parkeringsavgifter  

Gaturummet ska upplevas 

som attraktivt  

Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden  

Hastighetsbegränsningar  

Högst 5% är 

genomfartstrafik i 

innerstaden 2030  

Stockholm Parkering  Information  

Den totala körsträckan med 

bil och lastbil ska inte 

överstiga 2008 års nivåer 

2030  

Polisen Förbifarter  

Antalet dödade eller svårt 

skadade i trafikolyckor ska 

minska med 40% till år 2020  

Alla stockholmare  
 

Minst 80% av invånarna 

upplever att trafiken inte 

orsakar allvarliga problem år 

2030  

  

(Stockholms stad 2012, egen sammanställning) 

 

Analys 

Framkomlighetsstrategin har till stor del väldigt tydliga mål, varav nästan samtliga är 

kvantifierbara (tabell 9). Dokumentet ska ligga till grund för aktörernas prioriteringar men en 

prioritering mellan målen saknas. Dokumentets mål har stor möjlighet att underlätta 

Stockholms stads arbete (Chun och Rainey 2005). 
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Implementeringsteorins faktorer är väl uppfyllda i Framkomlighetsstrategin (tabell 4, tabell 

10, De Gruyter et. al. 2015) men det saknas en strukturerad implementeringsprocess och det 

ansvaret läggs istället på aktörerna. Målen är till största delen konsekventa, förutom målet om 

lättillgängliga parkeringsplatser som kommer öka antalet bilar (Basaric et. al. 2013, Metz 

2015). Faktorerna för hållbar trafik återfinns i hög grad i dokumentet, enbart faktorn 

“effektivisering av befintligt transportsystem” saknas. Även för konkreta åtgärder är 

teoriöverensstämmelsen hög (tabell 10), alla åtgärder utom brytpunkter förekommer. Detta 

innefattar även inducerad trafik i och med att fler förbifarter efterfrågas men dokumentet tar 

samtidigt upp problemen med inducerad trafik. Dessutom diskuteras synergieffekter och 

sammantaget har Framkomlighetsstrategin den absolut högsta teoriöverensstämmelsen av alla 

dokument (tabell 4) och bör därför vara ett effektivt redskap för att skapa hållbar trafik. 

 

Tabell 10. Teoriöverensstämmelsen i Framkomlighetsstrategin 

 
(Egen sammanställning) 

 

Miljöprogrammet 2016–2019 

Tabell 11. Mål, aktörer och åtgärder i Miljöprogrammet 2016–2019. 

(Stockholms stad 2016b, egen sammanställning) 
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Analys 

Miljöprogrammets mål är klart formulerade men inte kvantifierbara och utan en tydlig 

prioritering. Sammantaget tyder detta på någorlunda god möjlighet att nå målen (Chun och 

Rainey 2006). Samtliga av implementeringsteorins faktorer syns tydligt (tabell 4, tabell 12), 

vilket tyder på att åtgärderna kan implementeras effektivt (De Gruyter et. al. 2015). Samtliga 

av faktorerna för en hållbar trafik är med i Miljöprogrammet men endast hårda åtgärder, 

varken synergieffekter eller mjuka åtgärder finns med (tabell 4, tabell 12). Åtgärder som inte 

är del av teorin men som Miljöprogrammet tar upp är åtgärder för en effektiv godstrafik, 

bland annat samlastning för stadens egna varuleveranser (tabell 11). Överlag är dokumentet 

väl överensstämmande med både teorin om hållbar trafik samt de åtgärder som leder till 

minskad trafik, den stora svagheten är dock att de synergieffekter som Valdes et. al. (2016) 

menar är så viktiga inte finns med (Valdes et. al. 2016).  

 

Tabell 12. Teoriöverensstämmelsen i Miljöprogrammet. 

 
(Egen sammanställning) 

 

Fossilbränslefritt Stockholm 2040 

Tabell 13. Mål, aktörer och åtgärder i Fossilbränslefritt Stockholm 2040. 

 
(Stockholms stad 2016c, egen sammanställning) 
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Analys 

Fossilbränslefritt Stockholm 2040 är liksom Framkomlighetsstrategin ett övergripande 

strategidokument. Målet som nämns är kvantifierbart men väldigt övergripande (tabell 13). 

Kopplingen till hur det ska uppfyllas samt följas upp är oklar vilket kan försvåra Stockholms 

stads arbete (Chun och Rainey 2006). Implementeringsteorins faktorer har ett starkare fäste i 

dokumentet, målen är konsekventa och det finns en tydlig koppling mellan vad som är det 

grundläggande problemet och vad som är lösningen (mindre biltrafik) samt vilka aktörer som 

är ansvariga för varje mål. Notera skillnaden mellan den tydliga kopplingen mellan problemet 

och lösningen, jämfört med den otydliga kopplingen gällande målet och hur det ska uppfyllas. 

En implementeringsstruktur saknas (tabell 4, tabell 14) vilket kan utgöra ett hinder för 

effektiv implementering (De Gruyter et. al. 2015). Enbart en faktor kan kopplas till hållbar 

trafik, att hinder för biltrafiken måste implementeras, vilket återigen visar på en stark 

koppling till problemets lösning och att det är biltrafiken som verkligen måste begränsas. 

Synergieffekter diskuteras inte och endast två åtgärder finns med (tabell 13). Ensamma 

åtgärder kommer inte leda till de synergieffekter som behövs för att nå målen (Basaric et. al. 

2015). En åtgärd som nämns i dokumentet men inte återfinns i teorin är att godstrafiken ska 

effektiviseras (tabell 4, tabell 14). 

 

Tabell 14. Teoriöverensstämmelsen i Fossilbränslefritt Stockholm 2040. 

 
(Egen sammanställning) 
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Stockholms stads översiktsplan 

Tabell 15. Mål, aktörer och åtgärder i Översiktsplanen. 

 
(Stockholms stad 2018, egen sammanställning) 

 

Analys 

Målen i Översiktsplanen är i många fall hämtade från Framkomlighetsstrategin vilket innebär 

att de flesta är kvantifierbara. De mål som formuleras direkt i dokumentet är dock mycket 

vaga och innehåller samtliga sorters otydligheter (tabell 15). Viss motsägelsefullhet 

förekommer om bilen som ett fortsatt viktigt transportslag, tillsammans med det övergripande 

fokuset på kapacitetsstarka trafikslag och minskad biltrafik. Att dokumentet är antaget av 

kommunfullmäktige tyder på stöd från styrande men i övrigt saknas faktorerna från 

implementeringsteorin (tabell 4, tabell 16). Sammantaget kommer därför Översiktsplanen inte 

underlätta Stockholms stads arbete (De Gruyter et. al. 2015). I Översiktsplanen finns de flesta 

av faktorerna för en hållbar trafik med, den som saknas är att hinder för biltrafiken måste 

implementeras. Konkreta åtgärder är få till antalet men en åtgärd som förekommer i 

Översiktsplanen är brytpunkter (tabell 4, tabell 16). Det som diskuteras är vikten av att 

kollektivtrafik tidigt etableras i nybyggda områden för att nyinflyttade ska kunna skaffa 

hållbara resvanor från början (Graham-Rowe 2011, Laakso 2017). Även om de flesta 

faktorerna för hållbar trafik är med så finns det risk för att åtgärderna implementeras separat 

då vikten av synergieffekter inte diskuteras, vilket enligt Valdes et. al. (2016) kan betyda att 

åtgärderna inte kommer ha tillräckligt stor effekt (Valdes et. al. 2016). En åtgärd är med som 

inte är del av teorin, nämligen hur viktigt det är med en hållbar godstrafik.  
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Tabell 16. Teoriöverensstämmelsen i Översiktsplanen. 

 
(Egen sammanställning) 

 

4.2.3 Plandokument 

Åtgärdsprogrammet för kvävedioxid och partiklar 

Tabell 17. Mål, aktörer och åtgärder i Åtgärdsprogrammet.

 
(Länsstyrelsen i Stockholms län 2012, egen sammanställning) 

 

Analys 

Programmet har mycket tydliga mål (tabell 17) och medför därmed inte några hinder för att 

organisationerna ska kunna arbeta effektivt mot målen (Chun och Rainey 2006). 

Implementeringsteorins faktorer syns alla väldigt tydligt (tabell 4, tabell 18). Då det är ett 

dokument på nivån närmast utförande diskuteras inte så många faktorer för en hållbar trafik 

på övergripande nivå, men att hinder för biltrafik måste implementeras argumenteras det 

starkt för då det är den främsta utsläppskällan till NO2. Vikten av synergieffekter poängteras, 

särskilt för att kunna nå miljökvalitetsnormens mål gällande NO2, vilket enligt Valdes et. al. 

2016 ökar möjligheten att nå målen (Valdes et. al. 2016). Detta speglas dock inte i åtgärderna, 

då de som diskuteras är mycket få till antalet, en miljözon för tunga fordon samt några 

reaktiva åtgärder som inte är del av teorin, som dammbindning och städning av gator för att 

motverka spridning av partiklar.  
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Tabell 18. Teoriöverensstämmelsen i Åtgärdsprogrammet. 

 
(Egen sammanställning) 

 

Trafiknämndens budget 2018 

Tabell 19. Mål, aktörer och åtgärder i Trafiknämndens budget 2018. 

Mål  Aktörer  Åtgärder  

Målen i Miljöprogrammet 2016–

2019  

Relevanta 

stadsnämnder och 

myndigheter  

Gång-, cykel och 

kollektivtrafik ska prioriteras  

Målen i Framkomlighetsstrategin  
 

Minskad biltrafik  

De nationella klimatmålen  
 

Utökat cykelnätverk  

De transportpolitiska målen  
 

Säkra cykelparkeringar  

Det nationella miljömålet Frisk luft  
 

Bättre cykelskyltning  

Genomsnittlig hastighet är 18 km/h 

för stombusstrafiken i innerstaden  

 
Trafiksäkerhet  

Genomsnittlig hastighet är 30 km/h 

för stombusstrafiken i ytterstaden  

 
Miljözoner  

Miljökvalitetsnormer för NO2 och 

PM10  

 
Omvandling av trafikled till 

urban miljö  

84 150 cyklar  
 

Utvärdera samt genomföra nya 

åtgärder för trafikminskningar  

13% lediga avgiftsbelagda 

parkeringsplatser i innerstaden dagtid  

 
Samlastning av stadens egna 

varuleveranser  

Max 18 100 tunga lastbilar passerar 

över innerstadssnittet 2018  

 
Implementering av plan för 

gatuparkering  
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Gångflöde på ett urval gator ska öka 

med 1 %, sammanvägt för de gator 

som mäts  

 
Dubbdäcksrestriktioner  

(Stockholms stad 2017, egen sammanställning) 

 

Analys 

Målen i Budgeten är tydligt formulerade (tabell 19) och alla implementeringsteorins faktorer 

är uppfyllda, vilket gör Budgeten till ett effektivt verktyg (Chun och Rainey 2006, De Gruyter 

et. al. 2015). Då Budgeten är ett plandokument som används direkt av verksamheten 

diskuteras inte övergripande frågor om hållbar trafik i någon större utsträckning, men vikten 

av att prioritera yteffektiva transportmedel och effektivisera det befintliga transportsystemet 

förekommer. Inga synergieffekter diskuteras, men både hårda och mjuka åtgärder är med i 

Budgetens åtgärdsplan för 2018 samt åtgärder som inte är med i teorin, återigen med fokus på 

godstrafik (tabell 4, tabell 19 och 20). Sammantaget är Budgeten ett starkt verktyg utifrån 

organisations- och implementeringsteorin men de åtgärder som förekommer är vagt 

formulerade och saknar preciseringar av hur och var de ska implementeras. I kombination 

med att en diskussion om synergieffekter saknas minskar detta möjligheten att nå målen 

(Valdes et. al. 2016).  

 

Tabell 20. Teoriöverensstämmelsen i Trafiknämndens budget 2018. 

 
(Egen sammanställning) 

 

Trafiknämndens verksamhetsplan 2018 

Konkret innehåller Verksamhetsplanen samma indikatorer och målvärden som Budgeten 

ovan, med ett antal tillägg (tabell 21). 

 

Tabell 21. Mål, aktörer och åtgärder i Trafiknämndens verksamhetsplan 2018.  

Mål  Aktörer  Åtgärder  

Miljöprogrammets mål  Staten  Kapacitetsstarka färdmedel 

prioriteras  
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Nationella miljömål  Trafikkontoret  Biltrafiken minskas  

Transporter i Stockholm är 

miljöanpassade  

Kommunstyrelsen, 

stadsledningskontoret  

Cykelinfrastrukturen förbättras 

med vinterunderhåll, övervakning 

av felparkerade bilar i cykelfält, 

cykelparkeringar, nytt system för 

lånecyklar samt mätningar för att 

kunna utvärdera och förbättra.  

Stockholm har hållbara 

trafiklösningar och god 

framkomlighet  

Servicenämnden  Godstrafiken optimeras genom till 

exempel “off peak”-leveranser  

Ledande cykelstad  Exploateringsnämnden  Stombussar främjas genom nya 

busskörfält, bättre 

trafikövervakning, styrning samt 

optimerade signaler  

Hastighetsefterlevnaden är 

71%  

Landstingets 

trafikförvaltning  

Parkeringsstrategi med ökad 

omfattning av avgiftsbelagda 

områden och tider.  

5% av de mest prioriterade 

passagerna är ombyggda för 

gång, cykel och moped  

Samarbeten med 

näringslivet, Civitas 

Eccentric, Mobility 

Week, förvaltningar i 

Stockholms stad samt 

Trafikverket.  

Gångtrafiken får bredare 

övergångsställen och 

gångvägvisning.  

Max 18 100 passager över 

trängselskattesnittet för tunga 

lastbilar  

 
Förbättrad allmän information 

samt störningsinformation om 

gång-, cykel- och kollektivtrafik 

på serdumojligheterna.se och även 

trafiken.nu  

Max 38% 

dubbdäcksanvändning på 

innerstadsgator  

 
Bilfri dag i city  

Max 7 dygn över normvärdet 

för kvävedioxid i luft  

 
Utreda möjligheterna för gods- 

och kollektivtrafik på 

vattenvägarna, en cykelbro mellan 

Gamla stan och Tegelbacken samt 
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full prioritet för en stombusslinje i 

innerstaden.  

Max 35 dygn över normvärdet 

för PM10 i luft  

  

(Trafiknämnden 2017, egen sammanställning) 

 

Analys 

Verksamhetsplanen är ett plandokument med tydligt formulerade mål (tabell 21) vilket 

underlättar organisationens möjlighet att uppfylla målen (Chun och Rainey 2006). Samtliga 

faktorer ur implementeringsteorin uppfylls vilket möjliggör en effektiv implementering (De 

Gruyter et. al. 2015, tabell 4, tabell 22). Hållbar trafik diskuteras utifrån faktorer som att 

reslängd ska förkortas, att staden ska förtätas samt att yteffektiva transporter ska prioriteras. 

Några faktorer som inte nämns är bland andra att hinder för bilkörning ska implementeras och 

att resbehovet överlag måste minska. En stor mängd åtgärder är med, både hårda och mjuka 

samt åtgärder som inte är med i teorin, exempelvis arbete med godstrafik (tabell 4, tabell 22). 

Då en diskussion om synergieffekter saknas är det dock ändå inte säkert att åtgärderna får 

tillräcklig effekt (Valdes et. al. 2016). 

 

Tabell 22. Teoriöverensstämmelsen i Trafikverkets verksamhetsplan 2018. 

 
(Egen sammanställning) 

4.3 Intervjuer 

4.3.1 Länsstyrelsen 

I intervjun framkommer tydliga mål, miljömålen och luftkvalitetsnormerna (respondent 1). 

Inga oklarheter kring målen framkommer och Länsstyrelsens arbete borde därför fungera 

felfritt (Chun och Rainey 2005). Det nämns att åtgärder har strukits på de högre nivåerna i 

beslutsprocessen (respondent 1). Detta tyder på att stöd från styrande saknas vilket är ett 

implementeringshinder (De Gruyter et. al. 2015). Detta visar även att implementeringshinder 

kan förekomma som inte syns i de färdiga dokumenten. 
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Övergripande hållbar trafik diskuteras inte i intervjun men Tennøys et. al. (2016) faktor om 

hinder för biltrafiken syns i diskussionen om miljözoner, som även visar på 

implementeringsteorins problem med laglig struktur då Stockholm själva inte kunnat införa 

miljözoner utan en lagändring från regeringen (respondent 1). Inte heller allmänt 

trafikminskande åtgärder behandlas men de åtgärder som nämns för att förbättra 

luftkvaliteten, miljözoner och trängselskatt, kan ha en allmänt bilminskande verkan, särskilt i 

kombination (Urban access regulations u. å.). För att bättre kunna utvärdera effekten av 

åtgärder har trafikflöden börjat mätas mer omfattande (respondent 1). 

 

4.3.2 Trafikkontoret 

Det är många mål att förhålla sig till och svårt att prioritera mellan dem (respondent 2) vilket 

stämmer väl överens med både Christensen et. al. (2005) och Chun och Raineys (2006) teorier 

om offentliga organisationer och oklara mål (Christensen et. al. 2005, Chun och Rainey 

2006). Målen är dock konsekventa och går inte emot varandra, det finns en tydlig koppling 

mellan problemet ohållbar trafik och lösningen mindre bilar samt stöd från intressenter och 

styrande (respondent 2) vilket stämmer överens med faktorerna för effektiv implementering 

(De Gruyter et. al. 2015). Den problematiska faktorn verkar vara att vissa beslut, som 

trängselskatt och miljözoner, har varit beroende av beslut på en högre nivå (respondent 2). 

Det har alltså funnits strukturella hinder vilket är ett av hindren mot effektiv implementering 

(De Gruyter et. al. 2015). Tennøys et. al. (2016) faktorer för hållbar trafik nämns samtliga i 

intervjun (respondent 2). Banisters (2008) minskade resbehov och kortare resor nämns dock 

inte explicit, även om förtätning i förlängningen kan bidra till dessa. Synergieffekter nämns 

förvisso i intervjun men inte som den kombinerade effekten av flera åtgärder, utan som flera 

effekter av samma åtgärd (respondent 2). Det finns en tanke om att de åtgärder som 

implementeras ska bidra till en långsiktig kontroll av biltrafiken (respondent 2). Av de 

åtgärder som förekommer i teorin nämns alla utom två, brytpunkter och inducerad trafik. 

Arbetet med effektiviserad godstrafik nämns i intervjun men förekommer inte i teorin. 

Förtätning och parkeringsåtgärder framhålls som nyckelåtgärder vilket stämmer väl överens 

med flera tidigare studier (Banister 2008, Basaric et. al. 2015, Marsden 2006, Metz 2015 och 

Tennøy et. al 2016).  

4.4 Analys utifrån teorierna 

I det här avsnittet görs en övergripande analys utifrån varje teoridel.   

4.4.1 Organisationsteori 

Alla nio dokument innehåller mål i någon form men med olika tidsperspektiv och på olika 

detaljnivåer (tabell 23). Gemensamt för visionsdokumenten är att de har de tre typerna av 

otydliga mål, medan de strategiska dokumenten har stora skillnader i hur tydligt målen 

formuleras. Vissa är tydliga och kvantifierbara medan andra har otydliga prioriteringar, 

direktiv eller uppföljning. De tre plandokumenten har alla tydliga mål utan oklarheter, men 

tappar mycket av visionernas och strategiernas ambitioner. Problemet med vaga visionsmål är 

att de kan leda till godtyckliga tolkningar när de strategiska dokumenten produceras och 

åtgärder bestäms (Chun och Rainey 2006). Det som syns i dokumenten är att när målen ska 

konkretiseras till åtgärder i plandokumenten så innebär tolkningsutrymmet att de faktiska 
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åtgärderna inte får tillräcklig effekt. Intervjuerna gav ett annat perspektiv på organisationernas 

mål, då Länsstyrelsens målsättning var tydlig (respondent 1) medan trafikkontorets 

målsättningar var vagare och saknade prioriteringar (respondent 2). Enligt teorin fungerar 

trafikkontoret därmed mindre effektivt, då de har fler mål att förhålla sig till och möter fler 

målkonflikter (Chun och Rainey 2005). Tydligare prioriteringar behövs då varken normen 

eller målet för NO2 nås (Chun och Rainey 2005).  

  

Tabell 23. Materialets teoriöverensstämmelse med organisationsteorin (se även tabell 4). 

 
(Egen sammanställning) 

 

4.4.2 Implementeringsteori 

Återigen syns mönstret att teorins faktorer är starkare närmare plandokumenten. I 

visionsdokumenten är de knappt närvarande, särskilt inte i Vision 2030 (tabell 24). I de 

strategiska dokumenten identifieras nästan alla faktorer, förutom i Översiktsplanen där enbart 

en av fem faktorer uppfylls (tabell 24). I plandokumenten är återigen faktorerna i hög grad 

närvarande (tabell 24). Då både strategi- och plandokumenten visar en så hög uppfyllandegrad 

av implementeringsteorins faktorer visar det på god möjlighet att kunna implementera de 

åtgärder och mål som specificerats (De Gruyter 2015). Resultatet av intervjun med 

Länsstyrelsen visar dock att stöd från styrande till viss del saknas då några åtgärder, bland 

annat miljözoner för lätta fordon, röstades ned av beslutsfattare (respondent 1). 

Implementeringshinder kan alltså förekomma som inte syns i dokumenten. Vid intervjuerna 

framkom det även att institutionernas ansvarsfördelning inte är helt tydlig (respondent 1, 

respondent 2). Implementeringsteorins faktorer identifierades nästan samtliga i trafikkontorets 
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intervju men det som saknades var en implementeringsstruktur (respondent 2). Detta speglas 

även i några av dokumenten, framförallt Åtgärdsprogrammet, då de kommenterar det faktum 

att vissa åtgärder inte kunde införas då lagändringar krävdes. 

 

De nyckelaktörer som har identifierats i dokumenten är framförallt stadsnämnderna, särskilt 

Trafiknämnden, Exploateringsnämden och Stadsbyggnadsnämnden. Även staten är en aktör 

som nämns ofta, då staten till exempel kan implementera styrmedel för att styra vägtrafiken, 

men de nämns även när Trafikverket åsyftas. Kommunfullmäktige nämns ofta som 

nyckelaktör då de röstar igenom både budget och verksamhetsplaner.  

 

Tabell 24. Materialets teoriöverensstämmelse med implementeringsteorin (se även tabell 4). 

 
(Egen sammanställning) 

 

4.4.3 Hållbar trafik 

De strategier som Banister (2008) och Tennøy et. al. (2016) har identifierat som 

grundläggande för att kunna uppnå hållbar trafik är inte helt tydliga i visionsdokumenten, men 

spår av Banisters paradigmskifte kan urskiljas då fler av faktorerna är uppfyllda i Vision 2040 

än i Vision 2030 (Banister 2008, tabell 25). För att Stockholm fullt ut ska nå 

hållbarhetsparadigmet måste invånarna stå i centrum av stadsplaneringen istället för bilarna 

(Banister 2008). Strategidokumenten är överlag samstämda med teorin om hållbar trafik då 

faktorerna är mycket väl representerade. Fossilbränslefritt Stockholm 2040 bryter mot den 

trenden, då dokumentet är kortfattat med lite utrymme till diskussioner om vad konkreta 

åtgärder ska leda till. Plandokumenten är å andra sidan inte helt i linje med teorin. 

Åtgärdsprogrammet är ett dokument med ett specifikt syfte vilket förklarar varför mer 

övergripande teorier om hållbar trafik saknas. Budgeten och Verksamhetsplanen är däremot 
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dokument med bredare syfte som ska täcka in hela trafiknämndens arbete men de nämner inte 

faktorerna för hållbar trafik i lika stor utsträckning, framförallt inte Budgeten (tabell 25). 

Några av dokumenten är på väg i rätt riktning, men inget uppfyller ännu samtliga faktorer 

som ska finnas med i planeringen för en hållbar stad (Banister 2008, Tennøy et. al. 2016, 

tabell 4). Intervjun på Länsstyrelsen synliggjorde problemet med att expertkunskaper 

ignoreras (respondent 1) vilket kan leda till att hållbarhetsmål inte uppnås (Tennøy et. al. 

2016). 

 

Tabell 25. Materialets teoriöverensstämmelse med faktorerna för hållbar trafik (se även tabell 4). 

 
(Egen sammanställning) 

 

4.4.4 Åtgärder och synergieffekter 

I visionsdokumenten är åtgärder som tidigare nämnts inte så närvarande, då mest 

övergripande visioner eller förslag på hur visioner eventuellt kan uppnås diskuteras. De 

åtgärder som enligt teorin är effektiva nog att minska trafiken, och därmed luftföroreningarna, 

återfinns till största delen i strategi- och plandokumenten (tabell 26). Dessa fokuserar på att 

främja gång-, cykel och kollektivtrafik och att minska biltrafiken genom till exempel 

parkeringsåtgärder och miljözoner. När det kommer till Budgeten och Verksamhetsplanen är 

de konkreta åtgärderna visserligen många, men för små och spridda för att få den effekt som 

behövs (Cairns et. al. 2008). I verksamhetsplanen rör den enda konkreta 

kollektivtrafikåtgärden stombussarna, som trafikerar begränsade områden. Metz (2015) ser att 

det är den spårbundna trafiken som har störst potential att minska vägtrafiken (Metz 2015) 

men den får väldigt litet utrymme bland de konkreta åtgärderna i plandokumenten. Inget av 

dokumenten klargör hur omfattande åtgärderna är vilket gör det svårt att avgöra deras effekt, 

det går inte heller att utläsa var i staden som åtgärderna ska implementeras.  
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De hårda åtgärder som nämns i åtta av de nio dokumenten är förbättring av kollektivtrafik 

samt miljözoner (som även innefattar dubbdäcksförbud) (tabell 4). En majoritet av 

dokumenten visar dessutom att gång- och cykeltrafiken ska prioriteras vilket är effektiva 

åtgärder för att nå en hållbar trafiksituation (Metz 2015, Shaheen och Lipman 2007, tabell 4). 

Parkeringsåtgärder förekommer i fem dokument och en intervju (tabell 4). Respondenten på 

trafikkontoret menade att de är nyckelåtgärder för att kunna minska trafiken (respondent 2) 

men i dokumenten ges de ingen särskild vikt. Metz (2015) och Basaric et. al. (2013) hävdar 

att de är nyckelåtgärder för att kontrollera biltrafiken och att parkering inte får högre prioritet i 

dokumenten tyder på att åtgärderna skulle behöva ges ännu mer fokus för att bli effektiva 

(Metz 2015, Basaric et. al. 2013). Det indikerar även förekomsten av den vanliga uppfattning 

som Marsden (2006) inte hittar några bevis för, att brist på parkering begränsar handeln i 

stadskärnorna (Marsden 2006). 

 

En större brist som har identifierats rör mjuka åtgärder och synergieffekter. Konsekvent och 

omfattande implementering av hårda och mjuka åtgärder tillsammans är en förutsättning för 

att skapa synergieffekter och minska biltrafiken (Cairns et. al. 2008). Trots detta saknas en 

diskussion om synergieffekter i de flesta dokument (tabell 4, tabell 26). 

Framkomlighetsstrategin nämner dessa effekter, men eftersom plandokumenten tappar 

mycket av de omfattande åtgärderna i strategidokumenten minskar möjligheterna till de 

synergieffekter som är så viktiga (Basaric et. al. 2015, Cairns et. al. 2008, Sanjust et. al. 

2015). Även Åtgärdsprogrammet poängterar att flera åtgärder måste samverka då ensamma 

åtgärder inte räcker för att nå målen. För att dessutom uppnå en självförstärkande 

synergieffekt, som i nuläget verkar saknas i Stockholm, krävs att åtgärderna implementeras 

tillsammans (Valdes et. al. 2016). Trafiknämndens budget ska bygga på bland annat målen i 

Framkomlighetstrategin, men synergieffekter diskuteras inte alls i Budgeten och det 

framkommer inte om åtgärderna i Budgeten ska implementeras tillsammans eller på skilda 

platser i staden.  

 

Åtgärder som förekommer frekvent i materialet men som inte alls syns i teorin rör 

godstrafiken. Stor vikt läggs vid att effektivisera samt hitta innovativa lösningar för 

godstrafiken för att avlasta stadens trafiksystem. Många av dokumenten, men framförallt 

Åtgärdsprogrammet, diskuterar reaktiva åtgärder för att mildra effekten av PM10 och NO2, 

som dock inte löser grundproblemet med utsläppen. Även respondenten på Länsstyrelsen 

menade att åtgärderna som beslutats i Åtgärdsprogrammet inte är tillräckligt proaktiva för att 

kunna minska luftföroreningarna (respondent 1). Årsmedelvärdet av PM10 ökade år 2016 

(figur 5), det går dock inte att se någon koppling mellan implementering av åtgärder och 

luftdatan då det är oklart vilka åtgärder som har implementerats.  
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Tabell 26. Materialets teoriöverensstämmelse med trafikminskande åtgärder och synergieffekter (se även tabell 

4). 

 
(Egen sammanställning) 

4.5 Sammanfattning 

Analysen har urskilt ett antal skillnader mellan teorins önskvärda scenario och verkligheten. 

För organisationsteorin är det i visions- och strategidokumenten framför allt varianter av 

otydliga mål som är utmärkande, vilket stämmer överens med vad Christensen et. al. (2005) 

skriver om hur mål i offentliga organisationer formuleras (Christensen et. al. 2005). Detta kan 

påverka organisationens funktion negativt (Chun och Rainey 2005). I Vision 2040 syns något 

fler av implementeringsteorins faktorer än i den äldre versionen. Teorin är, förutom ett par 

undantag, väl uppfylld för både strategi- och plandokumenten. Av intervjuerna framkom att 

det råder viss oklarhet över vem som gör vad gällande trafikåtgärder (respondent 1, 

respondent 2). Från intervjun med Länsstyrelsen framkom att flera åtgärder i 

Åtgärdsprogrammet hade stoppats av projektets styrgrupp redan innan programmet skulle 

röstas igenom av beslutsfattare, vilket inte nämns i dokumenten (respondent 1). Detta visar att 

processen innan dokumenten skapas kan innehålla implementeringshinder som inte syns i 

denna studie. 

 

I visionsdokumenten syns en utveckling enligt Banisters (2008) paradigmskifte. 

Faktorerna för hållbar trafik är i hög grad närvarande i de strategiska dokumenten, men i 

plandokumenten nämns de inte i lika hög grad, vilket kan förklaras av att dessa generellt är 

kortfattade och fokuserar på målen och vad som ska utföras det närmaste året. Enbart två 

dokument nämner vikten av att planera för synergieffekter vilket är avgörande för att åtgärder 

ska få tillräcklig effekt (Basaric et. al. 2015, Valdes et. al 2016). Det faktum att många 
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konkreta åtgärder saknas i de strategiska dokumenten, särskilt gällande kombinationen av 

mjuka och hårda åtgärder, tyder på att dokumenten inte kommer räcka för att uppnå målen för 

luftkvalitet (Cairns et. al. 2008). I plandokumenten har en stor del av åtgärdernas omfattning 

från strategierna gått förlorad, vilket försämrar möjligheterna att minska trafiken. Då det inte 

heller preciseras var och när åtgärderna ska implementeras minskar även möjligheterna till 

viktiga synergieffekter (Valdes et. al. 2016). Från intervjun på trafikkontoret framkom det att 

det finns en tanke om långsiktig kontroll av stadstrafiken bakom de åtgärder som staden 

implementerar (respondent 2).  

5. Diskussion 
Först diskuteras studiens metod och sedan behandlas resultatet samt vilken betydelse studiens 

resultat har. 

5.1 Metoddiskussion 

Trafik- och miljöfrågor är ett tvärvetenskapligt utmanande forskningsområde. Eftersom så 

många olika faktorer från olika forskningsfält påverkar stads- och trafikplanering, och därmed 

luftföroreningar, är det svårt att studera fenomenet som helhet. På grund av studiens 

omfattning har den avgränsats till att enbart undersöka de åtgärder som enligt teorin har effekt 

på luftföroreningar genom en minskning av trafiken. Fallstudien har möjliggjort analys av 

både kvantitativa och kvalitativa data och därmed har ett antal problemområden identifieras, 

som exempelvis en litteraturstudie eller en studie med enbart kvantitativt fokus inte hade 

kunnat urskilja. Studiens resultat visar att många styrdokument och avdelningar inom staden 

berör dessa frågor. En grundlig förundersökning, där det mycket tydligt klarläggs vilka 

avdelningar som arbetar med trafikåtgärder samt genom vilka styrdokument, kunde möjligen 

ha lett till ett annat resultat. Givet den noggranna appliceringen av teorin på materialet anses 

dock studiens resultat trovärdigt. 

 

Studien har en ansats att vara teoriutvecklande då den bygger på faktorer från flera olika 

forskningsfält eftersom en enhetlig teori om hållbar trafik saknas. Då fenomenet är så 

komplext finns ingen garanti för att dessa utvalda faktorer är de mest relevanta att undersöka. 

Trots detta har teorin medfört ett strukturerat sätt att undersöka den insamlande datan och 

möjliggjort djupare förståelse av problemet samt identifiering av ett flertal problemområden. 

 

Under studiens gång framkom det att dokumenten är väldigt olika, tre kategorier kan 

urskönjas men det blev ibland problematiskt att jämföra dokumenten, därför har det vid 

analyserna diskuterats vid de tillfällen utmärkande skillnader har uppdagats.  

5.2 Resultatdiskussion 

Miljöfrågor kännetecknas av komplexitet (Christensen et. al. 2005, 111) vilket gör det till en 

svår fråga att handskas med politiskt. Det är dessutom problematiskt att organisationer måste 

förenkla mål för att många ska kunna ställa sig bakom dem. I de dokument som analyserats 
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speglas detta i att visionsdokumentens mål är väldigt vaga vilket tillåter tolkningsutrymme när 

målen ska översättas till underliggande strategier och åtgärder.   

 

Det finns inte en universell åtgärd som kan lösa problemen med Stockholms trafik. Flera typer 

av åtgärder måste implementeras tillsammans för att de ska få en märkbar effekt på 

trafikmängd och luftföroreningar (Basaric et. al. 2015, Cairns et. al. 2008, Sanjust et. al. 

2015). Om det i dagsläget är svårt att få acceptans och politiskt stöd kan det kanske vara 

lättare att implementera ett flertal mindre åtgärder än ett fåtal större. Viktigt är då att 

säkerställa att tillräcklig kapacitet finns i kollektivtrafiken för det ökade antalet resenärer som 

tillkommer när möjligheterna till privatbilism i staden minskar. Om dessa mindre åtgärder ska 

kunna vara effektiva för att minska trafik och luftföroreningar krävs det att beslutsfattare och 

stadsplanerare verkligen tar hänsyn till expertkunskaper (Tennøy et. al. 2016). Att 

miljökvalitetsnormen för NO2 fortfarande inte är uppnådd skulle kunna vara en konsekvens av 

att expertkunskaper ignorerades när Åtgärdsprogrammet togs fram. Åtgärdsprogrammet har 

varit aktivt de senaste sex åren men åtgärderna är helt enkelt inte tillräckligt effektiva, 

synergieffekter uteblir och miljökvalitetsmålet är långt ifrån att uppnås. Ett sätt att inkludera 

expertkunskaper i stads- och trafikplanering är genom samarbeten och kunskapsutbyten. 

Stockholm deltar exempelvis i Mobility week (Trafiknämnden 2017), vilket är en bra start 

och kan fungera som en brytpunkt för de som tar del av den bilfria dagen. Trots att det är svårt 

att jämföra städer för en heltäckande lösning kan enskilda åtgärder utvärderas och jämföras. 

 

I dagsläget finns ett flertal implementeringssvårigheter som återigen visar på hur komplext det 

blir när miljöfrågor måste hanteras i stora organisationer. Det största rör det faktum att det är 

svårt att få en överblick över hur styrdokumenten hänger ihop samt till vilken grad de 

används. Från intervjun med trafikkontoret framkom det att det inte är helt klart vem som gör 

vad inom staden, samt att det inte enbart är trafikkontoret som arbetar med trafikminskande 

åtgärder (respondent 2). Det kan fortfarande inte helt redogöras för vilka avdelningar som är 

inblandade i dessa åtgärder då ingen hade några tydliga svar. Då organisationens 

ansvarsfördelning är oklar samt att ingen historik finns gällande var och vilka åtgärder som 

implementerats blir det svårt att mäta effektiviteten av implementerade åtgärder. Trafikflöden 

har börjat mätas de senaste åren, vilket i sig är ett bra verktyg för framtida analyser, men om 

staden inte vet var åtgärder har implementerats så kommer flödesdatan inte att säga något. 

Den positiva utvecklingen i luftdatan kan just nu endast kopplas till reaktiva åtgärder. Om 

staden av någon anledning inte kan dammbinda under en säsong, exempelvis på grund av 

problem med upphandlingar, så kommer normen troligen inte uppnås det året. Att staden 

förlitar sig så starkt på reaktiva åtgärder utan att diskutera det är problematiskt.  

 

En annan implementeringssvårighet, som även gäller utvärderingen av åtgärder, är att det inte 

går att utläsa ur styrdokumenten hur omfattande åtgärderna är. Möjligheten att analysera och 

utvärdera åtgärder skulle underlättas om det gick att utläsa exakt vilka som ska implementeras 

var och när, speciellt för att kunna analysera kombinationer av åtgärder. Detta kan även stärka 

argumentation gällande varför åtgärderna bör implementeras. Ytterligare en svårighet kopplad 

till utvärdering av åtgärder är när styrdokumenten enbart specificerar åtgärder som att “införa 

åtgärder” utan någon vidare förklaring till vad som ska utföras. Det är svårt att utvärdera 
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effekten av de implementerade åtgärderna om det inte framgår vilka dessa är. Formuleringen 

innebär även att åtgärden i praktiken kan vara av väldigt liten omfattning.  

 

Något som framkommit under studiens gång är att Stockholms visionsdokument visar tecken 

på Banisters (2008) paradigmskifte mot en hållbar trafikplanering. Förvisso verkar 

utvecklingen gå något långsamt, men det är ändå steg i rätt riktning. 

Framkomlighetsstrategin uppfyller flest antal faktorer från teorierna vilket tyder på att stadens 

arbete med framtida åtgärder är välgrundat. Det faktum att miljözoner (gällande utsläppskrav) 

för lätta fordon nu utreds av staden är ett tecken på att frågan har fått mogna politiskt.  

 

5.2.1 Resultatens betydelse 

Trots viss osäkerhet kring urvalet av teorilitteratur kan studien bidra till att identifiera 

problemområden inom stads- och trafikplaneringen som skulle behöva undersökas närmare. 

Det område där vi ser störst brister, i förhållande till teorin, är att styrdokumentens åtgärder 

inte är helt i linje med teorin kring synergieffekter. Staden skulle behöva inkludera fler och 

mer koordinerade åtgärder i framtida styrdokument. Synergieffekter kan vara den avgörande 

faktorn för att på sikt uppnå miljökvalitetsmålet och då kommunerna i Stockholms län delar 

infrastruktur finns en chans att synergieffekterna sprids ut till närliggande kommuner.  

  

Fortsatta studier av ämnet behövs för att belysa komplexiteten samt vilka åtgärder som är att 

rekommendera för att nå miljökvalitetsmålen. En framtid utan luftföroreningar betyder enligt 

den tidigare forskningen att samhället i stort skulle spara resurser i form av tid och pengar då 

färre drabbas av trafikens konsekvenser. Stockholms minskade utsläpp av koldioxid får i 

längden global effekt och Stockholm får möjlighet att föregå med gott exempel på hur en 

hållbar stad fungerar. 

5.3 Vidare forskning 

Denna studie har identifierat ett antal problemområden som samtliga är relevanta för vidare 

forskning. En faktor som i den här studien uteslöts från implementeringsteorin handlar om 

vad som händer vid förändrade förutsättningar, såsom förändringar i ekonomin eller ändrat 

politiskt stöd. Intervjun med Länsstyrelsen visade att politiskt stöd för åtgärder är väldigt 

viktigt men detta diskuterades inte i dokumenten. Frånvaron av politiskt stöd kan därmed vara 

ett hinder för implementeringen av åtgärder och effekten av denna frånvaro bör därför 

studeras vidare. 

 

Då enbart en individ från Länsstyrelsen samt en från trafikkontoret har intervjuats kan dessa 

resultat inte anses vara helt representativa för organisationerna. Vidare studier av 

organisationerna skulle behövas för att få en bättre insyn i arbetet med implementering av 

trafikrelaterade åtgärder. Av intervjuerna att döma är det inte heller för tjänstemännen i 

verksamheten helt tydligt vilka som är nyckelaktörer. Då de som implementerar åtgärder 

påverkar hur implementeringen går till skulle det vara relevant att studera detta vidare. 

Framtida studier bör även undersöka policyprocessen som helhet för att förstå varför det 
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uppstår ett glapp mellan strategi- och plandokument samt huruvida målens motiveringar kan 

påverka hur strategi- och plandokument konkretiserar åtgärder.  

6. Slutsatser 
Målen för hållbar trafik formuleras vagt med mycket tolkningsutrymme i visionsdokumenten, 

tydligare i strategidokumenten och i plandokumenten är målen förvisso överlag både tydliga 

och kvantifierbara, men täcker inte helt in visionernas samt strategiernas mål.  

 

Många åtgärder implementeras för att på lång sikt minska biltrafiken, men då hårda och 

mjuka åtgärder inte kombineras uppstår inte en tillräckligt stark effekt av åtgärderna.  

 

Fem huvudsakliga hinder för att uppnå miljökvalitetsmålet Frisk luft har identifierats:  

• Visions- och strategidokumenten har variationer av otydliga mål.  

• Inom kommunen råder det oklarhet bland de anställda gällande vem som gör vad.  

• Det finns tecken på att processen när ett styrdokument formuleras kan sakna stöd från 

styrande och intressenter samt att expertkunskaper ignoreras.  

• Strategidokumentens ambitioner speglas inte i plandokumentens åtgärder.  

• Planerade synergieffekter och kombinationer av hårda och mjuka åtgärder saknas. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga A - Intervjuguider 

Intervjuguiderna användes för att komma ihåg allt vi ville ha ut av intervjuerna. De följdes 

inte kronologiskt utan intervjun följde i största möjliga mån det respondenterna berättade. 

 

8.1.1 Länsstyrelsen 

Om åtgärdsprogrammet:  

o Vilka mål arbetar Länsstyrelsen mot? 

o Vilka tar fram Åtgärdsprogrammet? 

o Hur bestäms en åtgärd och på vilken fakta baseras åtgärder? 

o Finns det beräkningar på hur stor effekt en åtgärd ska ha? 

o Vem implementerar och utvärderar åtgärderna? 

o Vad händer om åtgärd inte visar sig ha någon effekt? 

o När kommer ett nytt åtgärdsprogram, finns det något utkast vi kan få ta del av? 

o “Generella insatser” i Åtgärdsprogrammet, är det något som faktiskt görs eller 

mer av en diskussion? Varför finns de med i Åtgärdsprogrammet?  

 

Generellt 

o Hur ser organisationen ut gällande trafikrelaterade frågor?  

o Hur fungerar samarbeten med andra myndigheter?  

o Är länsstyrelsen involverad i målformuleringar? Eller är uppdragen enbart på 

uppdrag från annan organisation? 

o Vilka strategiska dokument bör vi titta på för att hitta mål och åtgärder? 

o Hur diskuteras miljö och trafikfrågor inom Länsstyrelsen? 

o Hur används ny forskning inom ämnena luftföroreningar, miljö och trafik? 

 

8.1.2 Trafikkontoret 

o Hur styrs trafikkontoret? 

o Vilka målsättningar arbetas det mot för PM10 och NO2? 

o Finns det några trafikreducerande mål? 

o Vilka verktyg används i arbetet med hållbar trafik? 

o Har trafikkontoret någon makt att sätta egna mål? 

o Är synergieffekter något som beaktas eller utvärderas? 

o Hur arbetas det mot inducerad trafik? 

o Används expertkunskap vid implementeringen av åtgärder? 

o Vilka åtgärder utöver de i Åtgärdsprogrammet finns? 

o Vad finns det för interna aktiviteter när målen inte nås?  

o Gällande implementeringsprocessen, ser trafikkontoret hinder vid den konkreta 

implementeringen, eller är det i beslutsfattandesprocessen som åtgärderna 

sållas bort? 

 

 


