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Abstract 
Woltter, Michaela (2015) Ett stadsbyggnadskontors kapacitet. En studie över 
omställningen till att planera för mer hållbart resande i Västra Roslags-Näsby, Täby 
kommun. [The capacity of an urban planning department. A study over the shift towards 
planning for more sustainable mobility in Västra Roslags-Näsby, Täby municipality].  

Masteruppsats för masterexamen i Samhällsplanering, 30 hp, avancerad nivå.  
 
Handledare: Peter Schmitt 
Språk: Svenska 

 
Denna uppsats har syftat till att öka förståelsen för hur omställningen till att planera för 
mer hållbart resande upplevs och kan hanteras av tjänstemän på stadsbyggnadskontoret i 
Täby kommun. Genom en kvalitativ studie har tjänstemän i projektgruppen för Västra 
Roslags-Näsby liksom konsulter inriktade mot mobility management intervjuats. 
Utifrån begrepp som hållbar mobilitet, resilienta institutioner, mobility management och 
livsvärldsperspektiv har respondenternas upplevelser och erfarenheter av att arbeta med 
hållbart resande i stadsbyggnadsprocessen studerats. Resultatet visar att tjänstemännen 
upplever en förändring på stadsbyggnadskontoret i hur det talas om transporter och 
mobilitet på förvaltningen. Idag upplevs det vara mer självklart att även inkludera mer 
hållbara transportmedel såsom cykel, gång och kollektivtrafik i samhälls- och 
trafikplaneringen gentemot hur transporter tidigare hanterats på förvaltningen. En viktig 
anledning till detta tycks vara de enskilda tjänstemännen som utifrån eget engagemang 
och kunskap driver frågor om hållbart resande och mobility management liksom att 
omvärlden förändras vilket gör att hållbarhet och hållbart resande även får genomslag i 
Täbys kommunala planer och strategier. Trots en pågående förändring existerar dock 
normer och traditioner på stadsbyggnadskontoret som kan försvåra omställningen. Detta 
innebär att kapaciteten i stor utsträckning tycks finnas i förmågan hos tjänstemännen att 
utmana dessa strukturer.   
 
 
 
NYCKELORD: hållbart resande, stadsbyggnadsprocess, anpassningsförmåga, kapacitet, 
resiliens, Täby, Västra Roslags-Näsby, mobility management.  
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Förord 
Till att börja med vill jag rikta ett stort tack till er som velat delta i denna studie. Det har 
varit otroligt intressant och lärorikt att lyssna till era erfarenheter och upplevelser. Utan 
er hade denna studie inte varit möjlig att genomföra.  
 
Jag vill även tacka min handledare Peter Schmitt på Kulturgeografiska institutionen för 
god vägledning och inspiration under processen. Ett tack vill jag även rikta till Karolina 
Isaksson på VTI för inspirerande samtal i processens inledande fas.  
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1 INLEDNING 
Städer i världen står inför stora utmaningar. Redan idag är hälften av världens 
befolkning stadsbor och fram till 2050 förväntas befolkningen i städer ha ökat till 70 
procent (UN-Habitat, 2013). Den ökade urbaniseringen ställer höga krav på 
utformningen av städer liksom på utbudet av bland annat bostäder, service och 
transporter. Denna utveckling är även påtaglig i Stockholmsregionen som är en av 
Europas snabbast växande regioner (Trafikverket, 2013). Fler ska leva sina liv inom 
regionen vilket ställer ökade krav på inte minst transportsystemet. Samtidigt har 
bilismen låtit stadslandskapet sprida ut sig (Lundin, 2008) och alltfler platser och 
människor har blivit inbyggda i ett bilberoende (Banister, 2008).  
 
Liksom andra städer och regioner står Stockholmsregionen inte bara inför utmaningen 
med en växande befolkning utan utmaningar ligger även i att hantera effekter av att 
jordens klimat förändras (Gupta, et. al, 2010). Trots dess påverkan på klimatet har 
regionen samtidigt goda förutsättningar att ställa om till ett mer hållbart samhälle och 
har därför en viktig roll att spela när det gäller att möta de utmaningar som världen står 
inför. En betydande del i att möta klimatutmaningen är omställningen av 
transportsystemet och städer behöver i större utsträckning planeras för ett robust och 
hållbart transportsystem, baserat på kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik, för att 
minska klimatpåverkan från transportsektorn och samtidigt skapa en god livsmiljö. När 
efterfrågan på att resa växer sig starkare i takt med stadens tillväxt behöver sätten 
människor resor på bli mer hållbara för att inte tära på miljö och klimat (Beatley, et. al., 
2009; Banister, 2008). Stadsstrukturer, normer och beteenden behöver därmed förändras 
och bilen kan inte längre utgöra normen för hur städer och dess transportsystem 
planeras (Banister, 2011).  
 
Det pågår på många sätt ett paradigmskifte från en planering av staden med bilen som 
norm till en samhällsplanering som istället baseras på mer hållbar mobilitet (Banister, 
2008). Ambitionen är att planera städer som underlättar och uppmuntrar till hållbart 
resande vilket kan förstärkas genom att aktivt arbeta med beteendepåverkan, så kallat 
mobility management (EPOMM, 2012). Att städer behöver planeras för att främja 
hållbar mobilitet innebär ofta att de individer som har rådighet över planeringen 
behöver ställa om planeringen till fördel för ett mer hållbart resande i staden. Hur 
anpassningsbara och kapacitetsstarka institutioner, såsom ett stadsbyggnadskontor, är 
påverkar samtidigt hur de hanterar en förändrad omvärld där hållbar mobilitet blir allt 
viktigare för att städer ska kunna utvecklas hållbart (Galaz, 2012; Boyd, 2012). En 
förutsättning för att utveckla anpassningsbara institutioner i samhället är potentialen för 
enskilda individer i sin yrkesroll att anpassa det interna arbetet som pågår i 
organisationen. Inom organisationer finns sedan möjlighet att introducera och använda 
ny kunskap och nya perspektiv för att hantera de utmaningar staden och dess system 
står inför (Cartalis, 2014). Då ett stadsbyggnadskontors arbete, på uppdrag av politiker, 
utförs av tjänstemän studeras inom den här uppsatsen hur tjänstemän på 
stadsbyggnadskontoret i Täby upplever och kan hantera omställningen till ett mer 
hållbart resande i den pågående stadsbyggnadsprocessen Västra Roslags-Näsby.  
Att studera hur stadsbyggnadskontoret i Täby, som är en av många bilorienterade 
kommuner i Stockholmsregionen, hanterar denna omställning ger ett bidrag till debatten 
om hur planeringen kan hanteras på ett stadsbyggnadskontor för att möta en del av de 
utmaningar som städer står inför idag och i framtiden. 
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1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Uppsatsens huvudsakliga syfte är att öka förståelsen för hur omställningen till ett mer 
hållbart resande, med fokus på mobility management, i Västra Roslags-Näsby upplevs 
och kan hanteras av tjänstemän på stadsbyggnadskontoret i Täby kommun. För att 
undersöka detta ställs följande frågeställningar: 
 

• Hur anpassar sig stadsbyggnadskontoret för att hantera omställningen till ett mer 
hållbart resande?  
 

• Vilka möjligheter respektive utmaningar finns det inom stadsbyggnadskontoret 
att ställa om arbetet mot ett mer hållbart resande, inom vilket mobility 
management är ett koncept och verktyg? 

 

1.2 DISPOSITION 
Efter en kort redogörelse för bakgrunden till de utmaningar städer står inför i avsnitt två 
presenteras i avsnitt tre den metod som använts för att undersöka frågeställningarna i 
uppsatsen. I avsnitt fyra introduceras sedan ett antal för uppsatsen viktiga begrepp och 
koncept. Vidare i avsnitt fem presenteras förslag till detaljplan för Västra Roslags-
Näsby samt ett antal andra planeringsdokument. I diskussionen i avsnitt sex analyseras 
resultatet som framkommit under intervjuerna och diskuteras utifrån de teoretiska 
begrepp och koncept som presenterats tidigare. Avslutningsvis i avsnitt sju redogörs för 
de slutsatser som framkommit under diskussionen av det empiriskt insamlade materialet 
samt de olika teoretiska koncepten.  

2 HUR BLEV DET SÅHÄR? 
Städer har bidragit till de klimatförändringar världen nu beskådar då en del av de direkta 
källorna till växthusgaser är kopplade till stadens utveckling; industriell produktion, 
energiproduktion samt transporter ger alla upphov till utsläpp av växthusgaser (UN-
habitat, 2011:11; Höjer, et. al., 2011). Industrialiserade länder har historiskt sett bidragit 
till en stor del av växthusgasutsläppen och även om många utvecklingsländer kommer 
ikapp är det fortfarande de industrialiserade nationerna som står för majoriteten av 
utsläppen idag. Mätt per capita är utsläppen av växthusgaser även störst i de 
industrialiserade länderna (Dow & Downing, 2011). Världens länder har enats om att 
temperaturökningen inte ska överstiga två grader. Effekterna av ett förändrat klimat 
påverkar Sverige genom bland annat kraftigare regn och skyfall, översvämning, 
luftföroreningar och hotade ekosystem vilket kan leda till negativa konsekvenser för 
människor, naturen och samhällen. Utmaningen i att minska påverkan på klimatet ligger 
inom flera sektorsområden varav transportsektorn är en av de viktigaste. Inom Sverige 
stod transportsektorn för 32 procent av utsläppen av växthusgaser 2013 varav 
vägtrafiken stod för 95 procent (Trafikverket, 2014).  
 
På europeisk nivå konstateras att det är en utmaning att bryta beroendet av fossila 
bränslen i transportsektorn och det krävs handling idag för att nå upp till målen om att 
fram till år 2050 minska utsläppen av växthusgaser med 60 procent. Vidare fastställs att 
det inte kommer att vara nog att förlita sig på en teknisk lösning utan det kommer även 
att krävas förändrade beteendemönster för att nå dessa mål (EU-kommissionen, 2011). 
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Inom det svenska regeringsuppdraget Färdplan 2050 finns samtidigt uppsatta mål om att 
Sverige ska ha noll nettoutsläpp 2050 (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2013:11). År 
2050 kan tyckas långt fram i tiden men för att inte skjuta över problemen och 
kostnaderna för att anpassa samhället till kommande generationer måste åtgärder ske 
idag för att kunna nå de uppsatta målen (Naturvårdsverket, 2012). Transportsektorn 
tycks dock vara en av de svåraste sektorerna att minska växthusgasutsläppen och 
energianvändningen inom varför det ligger en stor utmaning i att hantera denna 
omställning (Banister, 2011).  
 
Planeringsideal  
Bilen är inte bara källa till utsläpp av växthusgaser, den tar också plats i staden och när 
fler människor blir stadsbor ökar också efterfrågan på att resa i staden vilket skapar 
problem om dessa resor görs med den privata bilen. Under 1900-talet har många städer, 
inte minst i Sverige, planerats och byggts med bilen som norm för hur människor reser i 
staden. Till följd av utvecklad teknik har samhällen och städer kunnat byggas utefter 
bilens behov att effektivt nå fram till en destination snarare än den bakomliggande 
efterfrågan av människans behov av mobilitet (jfr Adey, 2010; Lundin, 2008). Täby är 
en av många svenska städer och kommuner som har präglats av bilsamhället där 
inspirationen ofta hämtades från USA. Idealet för hur städer ska planeras och 
trafiksystem utformas har därför i stor utsträckning påverkats av amerikanska ideal 
under mitten av 1900-talet och efterföljande decennier (Täby kommun, 2012:14f; 
Lundin, 2008). Under efterkrigstiden planerades bostadsområden på samma basis som 
stadskärnor, förortscentra och köpcentra. Bostadsområden skulle ha en god intern 
tillgänglighet inom området för gång och cykel medan det skulle omgärdas av 
trafikleder för att tillgodose den externa tillgängligheten med bil. Detta planeringsideal 
har lett fram till en fysisk bebyggelsestruktur som växt upp kring transportsystemen och 
byggt in människor i ett bilberoende vilket än idag präglar Täby och många andra 
kommuner i Sverige (Lundin, 2008:270f).  
 
Intressant i sammanhanget är varför bilsamhällets expansion kunde ske med sådan fart 
och i sådan omfattning. En viktig faktor till denna utveckling är, enligt Lundin (2008), 
de planeringstekniska regler som styrde utvecklingen och framför allt de ideologier som 
fanns hos de väg- och planeringstekniska experter som utformade dessa regler (Lundin, 
2008:271). Under kommande decennier kom dessa planeringstekniska regler och 
normer att genomsyra kommuner, myndigheter och regelverk gällande trafik- och 
samhällsplanering.  
 
Trots att behovet av att resa kommer att öka i takt med regionens befolkningstillväxt 
kommer det inte att finnas plats åt alla bilar då marken är begränsad. Enligt Trafikverket 
förväntas det privata resandet med bil i Stockholmsregionen fortsätta öka, även om 
också resor med tåg ökar (Trafikverket, 2011). Utmaningen ligger då i att tillgodose 
mobilitet och tillgänglighet utan att öka behovet av att resa med egen bil. För att den 
växande Stockholmsregionen fortsatt ska kunna vara en attraktiv plats för människor 
behöver planeringen därmed ställas om och en viktig del i den utmaningen ligger i att 
planera för ett mer hållbart resande i regionen. Eftersom att Täby kommun är en 
utpräglat bilorienterad kommun, liksom många andra kommuner med liknande 
förutsättningar och planeringshistorik, är det särskilt intressant att studera hur en sådan 
kommun hanterar omställningen till en mer hållbar stadsutveckling, och i detta fall med 
fokus på hållbart resande. Hur studien har genomförts framgår av följande avsnitt.  
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3 METOD OCH METODOLOGI 

3.1 EN KVALITATIV STUDIE 
 

People are not rocks 
(Cloke, et. al. 2010:308)  

 
Enligt Cloke, et. al. (2010) har människor, till skillnad från stenar, en ”inre sfär”. I den 
finns plats för en medvetenhet som möjliggör för människor att följa, granska och 
bedöma sin omgivning. Människor har också kapacitet att bestämma hur de ska agera i 
sin omgivning och i olika situationer. I den inre sfären finns också utrymme för 
människors alla känslor som rör just det tillståndet de befinner sig i för stunden, liksom 
andra föreställningar såsom värderingar, åsikter och världsbilder (Cloke, et al., 
2010:308).  
 
Likt detta synsätt kommer denna uppsats att belysa hur enskilda individer i sin yrkesroll 
upplever och hanterar den omställning mot ett mer hållbart resande som många andra 
aktörer på andra platser och i andra organisationer just nu också står inför. 
Tjänstemännens egna värderingar, åsikter och uppfattning av sin omvärld påverkar 
sannolikt hur de upplever denna process och som följd hur de agerar inom den (jfr ibid, 
2010). Likaså påverkas troligtvis forskningsprocessen och studien av min egen 
förförståelse och egna värderingar som bland annat formats av mina studier (Bryman, 
2011). Valet att undersöka processen och hur människor inom processen hanterar den 
och sin omgivning under vissa förutsättningar har sannolikt påverkats av dessa 
värderingar (ibid:43).   
 
Det empiriska materialet baseras på en kvalitativ studie över den pågående 
stadsbyggnadsprocessen i Västra Roslags-Näsby. En kvalitativ studie lämpar sig väl för 
att uppnå studiens syfte eftersom att det ger möjlighet att skapa en ökad förståelse för de 
olika aktörernas egen förståelse och erfarenhet av arbetet med hållbart resande och 
mobility management i Täby. Att studera hur tjänstemän, som på olika sätt arbetar med 
stadsutveckling på stadsbyggnadskontoret, upplever den interna processen kring arbetet 
mot ett mer hållbart och resilient Västra Roslags-Näsby gör att en kvalitativ metod 
använts i studien (Bryman, 2011). Inom den kvalitativa forskningen går det även att tala 
om ett livsvärldsperspektiv vilket innebär att forskningen syftar till att försöka förstå hur 
olika aktörer upplever sin sociala verklighet, hur de anpassar sig till olika situationer 
och upplever sin vardag (Dalen, 2007). I uppsatsen är detta en intressant utgångspunkt 
eftersom att tjänstemännen kan hantera processen på olika sätt beroende på hur de 
upplever sin ”livsvärld”. Livsvärldsperspektivet återkommer senare i avsnitt 4.5 (ibid, 
2007).  
 
För att få insikter i hur stadsbyggnadsprocessen i Västra Roslags-Näsby upplevs av har 
kvalitativa intervjuer genomförts. Kvalitativa intervjuer ämnar få fram information som 
kan beskriva människors upplevelser och därmed öka förståelsen för deras egna tankar, 
känslor och erfarenheter. Detta gör att kvalitativa intervjuer varit lämpliga att använda 
inom denna studie (Dalen, 2007). Det har hållits semi-strukturerade intervjuer med 
tjänstemän som på olika sätt är involverade i processen med att utveckla Västra 
Roslags-Näsby för att få en ökad förståelse för hur individerna upplever och hanterar 
denna process.  
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En intervjuguide togs fram för att kunna strukturera upp intervjuerna något vilken 
innehöll ett antal teman som intervjuerna sedan inriktades kring. Inom varje tema 
återfanns ett antal öppna frågor som handlade om respondenternas upplevelser och 
erfarenheter av processen. Dessa var utformade så att det skulle vara enkelt att hoppa 
mellan frågorna om samtalet och svaren tog en särskild riktning. Följden på frågorna 
bestämdes därmed till viss utsträckning av respondenterna (Bryman, 2011). Intervjuerna 
gick till stor del ut på att tjänstemännen skulle reflektera över sin yrkesroll och sina 
egna upplevelser av processen, något som kan vara svårt att göra. För att underlätta 
detta skickades intervjuguiden ut i förhand till de som önskade gå igenom frågorna 
innan intervjun ägde rum.  
 
Intervjufrågor har noga formulerats och diskuterats med min handledare samt med 
Karolina Isaksson på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) för att hitta 
lämpliga formuleringar och ingångsvinklar. Intervjuerna med tjänstemännen har hållits 
på kommunhuset. Eftersom att de har haft sitt arbetsmaterial lättillgängligt har de 
kunnat hämta och visa dokument och liknande om det har behövts. Det har under 
samtliga intervjuer varit en avslappnad stämning och jag har upplevt det som att det 
varit högt i tak under samtalets gång. Den semi-strukturerade intervjustilen har troligtvis 
bidragit till stämningen och alla intervjuer har från min sida på många sätt snarare 
upplevts som ett samtal än en helt renodlad intervju. Det är viktigt att betona att jag 
under studien har haft samtal med individer med olika yrkesroller inom 
stadsbyggnadskontoret där tjänstemännen antingen har haft roller som handläggare eller 
mer strategiska roller. En intervju har även genomförts med en konsult från Tyréns för 
att få ökad insikt i hur mobility management som koncept och verktyg kan användas av 
kommuner liksom hur han upplever vilka möjligheter och svårigheter som finns att 
implementera mobility management i samhällsplaneringen.  
 
Det har även genomförts en telefonintervju med en konsult från Trivector som arbetar 
med mobility management för att få ytterligare insikter i hur det kan hanteras av 
kommuner som önskar starta arbetet med mobility management. Till telefonintervjun 
togs en separat intervjuguide fram där teman istället berörde möjligheter, utmaningar 
och konkreta tillvägagångssätt för att arbeta med mobility management. En 
kompletterande telefonintervju har även gjorts med kommunikatören för projektet 
Västra Roslags-Näsby som är inhyrd konsult i Täby. Den största förlusten att hålla en 
telefonintervju jämfört med en intervju mellan fyra ögon är att kroppsspråket förloras 
(Jacobsen, 1993:159f). I och med att vi samtalade över telefon fanns det inte möjlighet 
att spela in intervjuerna varför anteckningar togs under hela samtalet. En brist i detta är 
att det blev svårare att följa upp med följdfrågor då en del av uppmärksamheten blev 
riktad till att föra anteckningar. För att försäkra om att samtalet hade uppfattats korrekt 
skickades på förfrågan renskrivna anteckningar till respondenten från Trivector för att 
ge möjlighet att kommentera materialet. Den nämnda intervjuguiden användes även 
som stöd under intervjun som hölls med konsulten från Tyréns, som också är väl insatt i 
konceptet mobility management.  
 
Dessutom har det funnits möjlighet att observera en av projektets så kallade 
byggherredialoger där projektgruppen avhandlat hållbarhetsprogrammets samtliga 
teman under varsitt tillfälle. Deltagandet skedde vid dialogen med temat hållbara 
transporter den 16 april 2015. Observation över hur dialogen genomfördes och vilka 
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ämnen som lyftes upp respektive inte lyftes upp till diskussion antecknades vilket gav 
en förståelse för hur både projektgruppen och byggherrarna diskuterar och talar om 
transporter, resande och hållbarhet i förhållande till projektet (Bryman, 2011).  
 
Min egen förförståelse och livsvärldsperspektiv påverkar troligtvis även de tolkningar 
som sedan gjorts av materialet och vidare den analys och diskussion som förts genom 
uppsatsen även om jag har försökt att förhålla mig kritisk till materialet (Bryman, 
2011). Liksom Bryman talar om att det sociala samspelet påverkas och gestaltas av 
sociala aktörer, handlar livsvärldsperspektivet om att nå en utökad förståelse för 
studieobjektens subjektiva upplevelser och erfarenheter (ibid). Både jag som studerar 
detta ämne liksom de intervjuade tjänstemännen och konsulterna präglas av våra 
respektive bakgrunder och inte minst makrostrukturer i världen. Det innebär att det är 
viktigt att ha i åtanke att det inte handlar om att påvisa någon generell sanning utan det 
ger istället en inblick i hur just dessa individer förhåller sig till och upplever processen 
inom den här unika kontexten (Tornberg, 2009:18f).  
 
Med utgångspunkt i livsvärldsperspektivet skulle det gå att tala om en sorts växelverkan 
mellan respondenterna i denna uppsats och jag som intervjuat dem. Genom studien av 
denna pågående stadsbyggnadsprocess som även kan anses vara en del i en 
omställningsprocess är jag intresserad av hur tjänstemännen upplever sin egen sociala 
verklighet medan respondenterna kan uppleva intervjuerna som en del i deras vardag 
vid just det tillfället. De frågor och följdfrågor som ställs, de ämnen som talas eller inte 
talas om upplevs av respondenten och blir därför en del av deras sociala verklighet, och 
kan även påverka dem i och med att de får möjlighet att reflektera över sitt vardagliga 
arbete och sin yrkesroll (Dalen, 2007).  
 
Så, för att återgå till Cloke, et. al. (2010) är människor inte stenar utan har förmågan att 
värdera och bearbeta den kontext de lever och verkar inom. Utifrån det har de möjlighet 
att agera och handla utifrån sina egna värderingar och förförståelse liksom hur de tolkar 
och värderar världen.   
 

3.2 AVGRÄNSNING OCH URVAL 
En avgränsning av studien har varit nödvändig att göra eftersom att ett djupare fokus 
kan läggas på den utvalda gruppen och platsen. Ett bredare urval hade gjort att studien 
blivit mer omfattande, med risken att inte kunna studera och tolka den insamlade datan 
lika grundligt.  
 
Västra Roslags-Näsby, Täby kommun 
Den geografiska avgränsningen av studien har gjorts till Västra Roslags-Näsby i Täby 
kommun norr om Stockholm då det pågår ett detaljplanearbete för området med ett 
utpekat hållbarhetsfokus, där ett led i det arbetet är hållbart resande. Detta 
stadsbyggnadsprojekt är valt eftersom att Täby historiskt har planerats med bilen som 
norm i den fysiska miljön, varför det är intressant att undersöka hur en bilorienterad 
kommun hanterar omställningen till att planera för en mer hållbar samhällsutveckling, 
med i denna uppsats fokus på hållbara transporter. Med projektet Västra Roslags-Näsby 
finns det goda förutsättningar att främja människors val av att resa hållbart; det har ett 
av Täby kommuns bästa kollektivtrafikläge i och med dess läge vid Roslagsbanan; det 



	  10 

är en av RUFS1 utpekad regional stadskärna; det finns politiskt beslut att bygga en ny 
hållbar stadsdel på platsen.  
 
Stadsbyggnadskontorets tjänstemän 
Studien har vidare avgränsats till att endast fokusera på ett antal av 
stadsbyggnadskontorets tjänstemäns upplevelser av processen. Jag har haft en inledande 
kontakt med hållbarhetsstrategen på stadsbyggnadskontoret med vilken ett inledande 
första möte hölls. Vid mötet närvarade även två andra tjänstemän på 
stadsbyggnadskontoret och med samtliga hölls sedan intervjuer. Hållbarhetsstrategen 
förmedlade förfrågningen till kollegor om att få intervjua tjänstemän på olika 
avdelningar inom stadsbyggnadskontoret och genom detta har fem intervjuer kunnat 
hållas under perioden 26 mars 2015–10 april 2015. Tjänstemännen representerar delar 
av projektgruppen i projektet Västra Roslags-Näsby, vilka har bedömts vara mest 
relevanta för ämnet som studeras, och är därför nyckelpersoner inom kommunen i 
denna process. Tjänstemännen som intervjuats har haft yrkesroller som 
hållbarhetsstrateg, trafikstrateg, trafikingenjör, exploateringsingenjör samt planarkitekt. 
Resultatet av studien hade naturligtvis kunnat bli annorlunda om andra involverade 
tjänstemän med andra subjektiva upplevelser och erfarenheter hade intervjuats. 
Dessutom har en kompletterande telefonintervju genomförts 25 maj 2015 med en 
kommunikationskonsult som är kommunikatör för projektet Västra Roslags-Näsby som 
utgick från hur projektet och platsen Västra Roslags-Näsby kan kommunicerar utåt till 
kommuninvånarna liksom hur samarbetet kring kommunikationen kan fungerar 
tillsammans med exploatörerna.  
 
Urvalet av respondenter kan tyckas vara en aning litet då fem tjänstemän har intervjuats 
respektive tre konsulter (se nedan). Med ett större urval hade datainsamlingen blivit 
bredare och erfarenheter från än fler individer hade kunnat ge en bredare bild av hur 
stadsbyggnadsprocessen upplevs. Intervjuerna har istället fokuserat på att fånga upp en 
stor mängd erfarenheter, tankar och upplevelser från de nyckelpersoner som är med i 
projektet Västra Roslags-Näsby, det vill säga ett antal för uppsatsen relevanta deltagare 
i projektgruppen. 
 
Experter inom mobility management 
Det har även varit av intresse att samtala med personer som har fördjupad kompetens 
inom ämnet mobility management samt erfarenhet av att arbeta mot kommuner varför 
två konsulter på dels Trivector, dels Tyréns har intervjuats. Intervjuerna genomfördes 
25 mars 2015 respektive 13 april 2015. Dessa valdes ut genom att de arbetar aktivt med 
mobility management på två olika konsultföretag där det också finns erfarenhet av att 
arbeta med mobility management och hållbart resande. Att samtala med personer som 
har expertkompetens i mobility management har bidragit till en fördjupad förståelse för 
vilka utmaningar och möjligheter som ett stadsbyggnadskontor ofta står inför när 
mobility management ska implementeras i verksamheten. Vidare har det gett 
diskussionen om stadsbyggnadskontorets kapacitet och förmåga att lyfta in nya 
perspektiv en större tyngd, i och med att deras kunskap om hur mobility management 
bör lyftas in i stadsbyggnadsprocessen har kunnat diskuteras i relation till 
förvaltningens befintliga inställning och ambition att lyfta in nya inslag i verksamheten.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (2010). Tillväxt- och regionplaneförvaltningen. 
Stockholms läns landsting.  



	  11 

 
Det regionala perspektivet samt ett fokus på exploatörer liksom politiker och 
medborgare har medvetet valts bort trots att det är viktigt att ha med sig att 
stadsbyggnadsprocessen och upplevelsen av denna naturligtvis även påverkas av detta. 
Viktigt att komma ihåg är även att kommunen är en politiskt styrd organisation och att 
tjänstemän arbetar på uppdrag av politikerna. Politiken, liksom kommunens samarbete 
med regionen och exploatörer, har därmed betydelse i projektet men är inget som 
kommer att hanteras ingående inom denna uppsats.  

3.3 ETISKA ASPEKTER 
Västra Roslags-Näsby är ett pågående stadsbyggnadsprojekt. Detaljplanen var ute på 
samråd under vårvintern 2014 och ska ställas ut för granskning i början av hösten 2015. 
Detta gör att det kan finnas pågående intressekonflikter mellan olika aktörer och 
projektet kan därmed vara känsligt att studera. Under uppsatsens gång har det därför 
funnits en medvetenhet om att det kan finnas ämnen som är känsliga för en del 
respondenter att tala om.  
 
Eftersom att uppsatsen senare kommer att finnas tillgänglig för den som önskar läsa och 
inte minst delas med deltagande tjänstemän på stadsbyggnadskontoret bör det finnas i 
åtanke att alla samtal har genomförts i vetskap att materialet kommer att bli tillgängligt 
för kollegor och andra aktörer. Det finns svårigheter i detta i och med att individer kan 
känna sig begränsade i sina uttal om något under samtalet och därmed välja eller välja 
bort saker att berätta.  
 
Intervjuerna har varit intensiva och djupa i den meningen att respondenterna har kunnat 
tala fritt och uppmuntrats att reflektera över sin yrkesroll i förhållande till de utmaningar 
kommunen står inför gällande hållbart resande och hållbarhet generellt. Intervjufrågorna 
har varit formulerade på ett sätt som gjorts att det har krävts mycket eftertanke och 
reflektion av respondenterna vilket har gjort att intervjuerna ibland kommit in på 
relaterade ämnen och där personliga intressen och värderingar kommit fram. 
Tjänstemännens olika livsvärld gjorde sig därmed ibland tydlig under intervjuerna 
(Dalen, 2007). Det skulle dock kunna finnas en risk i att en sådan typ av intervju blir för 
personlig. Utifrån mitt eget val av forskningsämne är det troligtvis också tydligt att jag 
har ett personligt engagemang i ämnet varför jag har valt att skriva om just upplevelser 
kring hållbart resande. Sammanfattningsvis upplevde jag att det fanns ett genuint 
intresse för hållbarhetsfrågor som kom fram under majoriteten av intervjuerna och i 
frågor om normer och värderingar upplevde jag att jag troligtvis delade många 
värderingar med majoriteten av tjänstemännen jag samtalat med. Det finns då en risk att 
jag som tolkare av materialet sedan tror mig veta hur de menade i ett visst sammanhang 
då vi, enligt mina upplevelser, tycktes ha liknande åsikter i olika ämnen. I en studie som 
denna uppsats där subjektiva värderingar och upplevelser hos tjänstemännen är av 
största vikt menar dock Tornberg (2009) att det aldrig går att nå livsvärldsperspektivet 
utan att ha en tolkande utgångspunkt. Utan att tolka kan individers erfarenheter endast 
förstås på ett ofullständigt sätt (Tornberg, 2009:18).  
 
I följande avsnitt introduceras ett antal teoretiska begrepp och koncept som är värdefulla 
att känna till vid en diskussion om tjänstemännens upplevelser av omställningen till att 
arbeta med mer hållbart resande på stadsbyggnadskontoret i Täby kommun. 
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4 TEORETISKT RAMVERK OCH TIDIGARE FORSKNING 
En studie över hur tjänstemän på stadsbyggnadskontoret upplever arbetet med att 
planera för hållbart resande, och i synnerhet arbete med mobility management, kräver 
en förståelse för ett antal olika begrepp och koncept som förekommer inom 
samhällsplaneringen. Därför introduceras nedan ett antal för uppsatsen viktiga begrepp 
och koncept att ha med sig för vidare läsning; hållbar mobilitet, resiliens liksom 
resilienta institutioner, mobility management samt livsvärldsperspektiv. Inom avsnittet 
ges även en överblick över tidigare forskning i ämnet.   

4.1 HÅLLBAR MOBILITET 
 

”… mobility composes society” 
(Peter Adey, 2010:4) 

 
Transporters påverkan på miljön och människors livsmiljö har diskuterats och 
problematiserats under lång tid. Sedan begreppet hållbar utveckling introducerades i 
Brundtlandrapporten 1987 har hållbar utveckling lyfts på global, nationell och lokal 
nivå inom olika politiska områden, inte minst inom stadsutveckling. Rapporten belyste 
hur ekonomisk tillväxt och utveckling ska kunna ske utifrån politiska ställningstaganden 
som samtidigt stödjer jordens natur- och miljöresurser. I rapporten konstaterades även 
att det kommer att krävas förändrade livsstilar för de som har möjligheten, för att kunna 
åstadkomma en globalt hållbar utveckling (FN, 1987).  
 
Hållbarhetsbegreppet har sedan det lanserades internationellt i Brundtlandrapporten 
använts flitigt med olika innebörd (se exempelvis Beatley, et. al., 2009). Hållbar 
utveckling definierades i Brundtlandrapporten som: ”… en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov" (FN-förbundet, 2012). Det konstaterades även att hållbarhet 
inte handlar om strävan efter ett slutligt scenario utan att det snarare handlar om en 
ständig utveckling och process mot en mer hållbar värld (FN, 1987).  
 
EU-kommissionen publicerade år 1992 ett Green Paper om transporters inverkan på 
miljön samt strategier för hållbar mobilitet vilket delvis var ett svar på de globala 
miljöfrågor som då var aktuella. I detta Green Paper konstaterades bland annat att det 
fanns ett behov av att agera för att möta och kunna hantera klimatförändringarna. Även 
om tekniken skulle utvecklas väntades ändå transporterna och trängseln öka. Vinsterna i 
transportsektorn med eventuella lägre utsläpp skulle därmed ändå inte kunna vägas upp 
vilket skulle leda till ett ökat tryck på miljön och klimatet (EU-kommissionen, 1992; 
Banister, 2011). För att ställa om till en mer hållbar mobilitet ansågs det därför även 
nödvändigt med initiativ som skulle främja mer miljövänliga transportmedel, att bättre 
utnyttja den kapacitet som redan fanns liksom att minska behovet av att transportera sig 
lyckas (EU-kommissionen, 1992).  
 
Från många håll konstateras alltså att samhället behöver anpassas till att bli ett mer 
transportsnålt samhälle där hållbar mobilitet bör utgöra grunden för transportsystemet 
(Tyler & Moench, 2012; Banister, 2008; Beatley, et. al., 2009; Trafikverket, 2015). 
Kemp & Rotmans (2004) menar dock i sin forskning att en sådan typ av förändring är 
svår att hantera eftersom att det är alltför många processer som påverkar den slutliga 
förändringen. Det som däremot går att hantera och påverka är den nuvarande 
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inriktningen av pågående processer (Kemp & Rotmans, 2004). På samma sätt som att 
planeringsexperternas ideologier och visioner om ett bilsamhälle på 1960-1970-talet 
hade stor påverkan på stadslandskapets utformning (Lundin, 2008) anses förändrade 
världsbilder hos ledande personer i dagens samhälle ha kunnat leda till att innovativa 
lösningar och nya perspektiv fått utrymme (Kemp & Rotmans, 2004). Hur trafik- och 
bebyggelseplaneringen har förändrats i Täby kommun sedan det byggdes ut i mitten av 
1900-talet har studerats i ett examensarbete av Olsson (2013). Studien syftar till att 
undersöka hur kommunens syn på persontrafik och trafiksystemet har påverkat den 
fysiska utformningen i kommunen samt hur politiker och tjänstemän ser på hållbara 
transporter och trafiklösningar idag (Olsson, 2013). Av Olssons studie framgår att 
kommunen inte tidigare arbetat aktivt med hållbarhetsdimensionen i trafikplaneringen 
men att det nu av tjänstemännen upplevs som att det sker en förändring, där även 
politiken upplevs mer positiva till dessa frågor. Samtidigt framkom även att fler 
tjänstemän hade anställts för att arbeta med hållbarhet- och miljöfrågor vilket ansågs 
kunnat bidra till en förändring. Olssons sammanfattar bland annat i sin studie att 
kommunens syn på bebyggelses utformning och transportlösningar har förändrats sedan 
Täby byggdes där det i högre utsträckning nu byggs tätare, mer stadslikt och i 
kollektivtrafiknära läge (Olsson, 2013). Olssons studie är av mer generell karaktär och 
behandlar förändringar av Täby kommuns trafikplanering. Den skiljer sig därmed åt 
från min studie som istället har sitt fokus på projektdeltagarnas upplevelser av hållbart 
resande inom stadsbyggnadsprocessen i Västra Roslags-Näsby. 
 
Diskussionen kring hållbar mobilitet har lyfts av andra där bland annat 
transportforskaren David Banister diskuterat transporters påverkan på staden, miljön 
och klimatet. Han talar om vikten av att ställa om transportsystemet och människors 
resebeteende och att det just nu pågår ett paradigmskifte mot en mer hållbar mobilitet 
inom trafik- och stadsplaneringen (Banister, 2008). Utmaningen idag är, enligt honom, 
inte att skapa en ökad förståelse och acceptans för hur mobilitet och klimatförändringar 
hänger samman, utan snarare att förändra beteenden som är nödvändigt för att ställa om 
till mer hållbara resmönster (Banister, 2011). Banister menar att den största utmaningen 
för städer ligger i vilka förutsättningar det finns för förändringar, för att kunna ställa om 
till ett mer hållbart transportsystem. Vidare anser han att det finns en underliggande 
problematik i att resor, inom traditionell trafikplanering, anses vara något som 
människor ägnar sig åt endast för att ta sig från en plats till en annan snarare än att resa 
för resandets skull. Människor anses också ofta sträva efter att minimera kostnaderna 
för att resa, både i form av pengar och i tid. Problematiken ligger då i att dessa 
föreliggande värderingar om trafik och resebeteenden får konsekvenser på hur 
transporter i staden analyseras och studeras vilket sedan byggs in i stadens 
transportlösningar. Resultatet blir att kostnaderna för att resa vägs upp av att det är 
möjligt att resa snabbare och längre distanser i stadslandskapet utan att förlora restid 
(Banister, 2008).  
 
På liknande sätt talar kulturgeografen Peter Adey om att mobilitet kan ha olika 
innebörd. Dels kan mobilitet syfta till just rörelse mellan olika platser, dels kan 
mobiliteten tillskrivas en viss mening. I förlängningen innebär detta att olika individer 
tolkar mobilitet olika beroende på kontexten, vilken är uppbyggd av ideologier och 
normer, hos den enskilda individen. Mobilitet kan alltså tillskrivas en viss mening 
beroende på kontexten liksom vem som tillskriver denna mening (Adey, 2010).   
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Hur mobilitet talas om och vilken mening den tillskrivs har betydelse eftersom att det 
kan få varaktig betydelse. Adey (2010) talar främst om hur detta kan leda till påverkan 
på hur sedan människor tänker och agerar (ibid). Vidare påverkar begreppet, som i sig 
kan kopplas till ett språkbruk, förståelsen av omvärlden (Håkansson, 2005:55). Både 
Banister (2008) och Adey (2010) talar om att inneboende värderingar och normer 
påverkar individer som de sedan medvetet eller omedvetet agerar utifrån i sina 
vardagliga liv. Med normer och värderingar kommer ofta också en terminologi som 
upprätthåller dessa i olika situationer. Den vokabulär som används när mobilitet 
diskuteras i olika sammanhang anses även vara laddad med värderingar (Morley, 
2000:41) vilket gör att terminologin även påverkar föreställningar om problem och 
lösningar (Healey, 2007). 
 

”The very vocabulary in which we discuss questions of mobility is, as we have seen,  
inevitably value-laden” 

 (Morley 2000:41)  
 
”Mobilitet sammanbinder samhället” skriver Adey (2010) i citatet som inledde detta 
kapitel, och kanske fungerar staden på olika sätt beroende på hur mobiliteten fungerar? 
Måhända att transportsystemet sättet tonen för hur ett samhälle kan utvecklas och 
genom att satsa på människors rörlighet inom och genom staden binds samhället ihop. 
På liknande sätt konstateras det i översiktsplanen för Täby kommun att Roslagsbanan 
varit ryggraden i nordostsektorns kollektivtrafiksystem i över hundra år (Täby kommun, 
2010:15). Roslagsbanans sträckning ger en fantastisk möjlighet att utveckla en hållbar 
mobilitet genom kommunen där Västra Roslags-Näsby kan utgöra ett gott exempel på 
hur en stadsdel uppbyggd vid en station kan fungera. Hur mobilitet och transporter talas 
om inom en institution eller organisation är således viktigt för vilka värderingar kring 
detta som bibehålls. Att tala om Roslagsbanan som en ryggrad för kollektivtrafiken kan 
anses ge ett lyft åt den hållbara mobiliteten och eftersom att det kollektivtrafiknära 
läget, hållbara transporter och hållbart resande fortsätter att lyftas i detaljplaneskedet för 
Västra Roslags-Näsby bör det kunna påverka de normer och värderingar som är 
kopplade till transporter i Täby (Adey, 2010).  
 

4.2 HÅLLBARHET FÖRUTSÄTTER RESILIENS? 
 

”Resilience is both a process and a product”  
(Vale, 2012:23) 

Angående städers utveckling och anpassning till externa hot och utmaningar kan det 
förutom hållbarhet även talas om begreppet resiliens vilket relaterar till styrka, 
varaktighet och motståndskraft. Likväl kan resiliens brista och gå sönder. Denna sorts 
resiliens kan även återfinnas i människors vardagsliv och det handlar då ytterst om 
förmågan att kunna ta sig igenom livets svårigheter och utmaningar, och hur människors 
både psykiska och fysiska styrka gör detta möjligt (Beatley, et. al, 2009). Begreppet 
resiliens introducerades 1973 av Holling och har sedan dess ofta använts för att belysa 
förändringar i ekosystemens funktion och struktur (Eraydin & Taşan-Kok, 2013). 
Resiliens ansågs enligt Holling vara ett ”mått på hur ett system kan störas utan att 
övergå till en annan ordning” [egen översättning] (ibid:2). Vanligtvis har resiliens 
använts inom ekologi och naturresurshantering men begreppet används även inom 
natur- respektive samhällsvetenskapen (Eraydin & Taşan-Kok, 2013; Schmitt, 2013).  
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Det finns olika sätt att se på resiliens där skillnaderna ligger i synen på balans respektive 
icke-balans. Den förstnämnda relaterar till ett systems förmåga att återgå till dess 
ursprungliga tillstånd och balans efter en störning medan den andra relaterar till ett 
systems kapacitet att anpassa sig till interna respektive externa processer (Cartalis, 
2014). Den första definitionen skiljer sig från den andra genom att handla om stabilitet 
snarare än om förändring. Den första definitionen är även en syn på resiliens som ofta 
används inom ekologi och ekonomi; system ska kunna vara resistenta mot störningar 
samt kunna återgå till ett ursprungligt tillstånd (Berkes & Folke, 1998).  
 
Resiliens kan likaså appliceras på städer och har då bland annat definierats som de 
städer som kan minska sitt oljeberoende på ett ekonomiskt och socialt genomförbart sätt 
(Beatley, et. al., 2009). Det ska även finnas möjlighet att anpassa städers system till 
förändrade omständigheter, exempelvis inom det som rör transporter och 
markanvändning. Detta ger städer möjlighet att förbereda sig på eventuella utmaningar 
och hot, till exempel vid otillräcklig bränsletillgång (ibid:6). Detta synsätt liknar därmed 
den syn på resiliens som handlar om förändring och icke-balans istället för den som 
handlar om stabilitet. Å andra sidan skulle det kunna hävdas att det krävs ett visst mått 
av stabilitet för att kunna genomgå en stabil förändring. Resiliens är dock inte enbart 
begränsat till systems och miljöers möjlighet att svara på diverse hot och utmaningar 
utan resiliens har även diskuterats i relation till huruvida systemen och miljöerna kan 
organiseras på annorlunda sätt. Cartalis (2014) menar bland annat att möjligheten till 
omorganisering gör att nya lärdomar kan dras och kunskap byggas upp. Vidare öppnar 
det även upp för att kunna anpassa sig till nya behov som uppstår i samhället (Cartalis, 
2014). För att lyckas krävs ett nytt, mer innovativt sätt att tänka (Banister, 2011).  
 

”… the ability to experiment and innovate is the tissue of hope  
and the core of resilience” (Beatley, et. al. 2009:5). 

Liksom Cartalis (2014) talar Beatley, et. al., (2009) om styrkan och möjligheterna som 
bor i resiliensbegreppet. De menar att förnyelse och förmågan att experimentera är den 
centrala kärnan inom resiliens (Beatley, et. al.,  2009). Att bygga upp resiliens kräver 
kunskap liksom förändringsförmåga. Planerare som dagligen arbetar med sådana typer 
av frågor bör dock få utökad kunskap i vad begreppet resiliens innebär för att verkligen 
kunna implementera det i praktiken (Tyler & Moench, 2012). Peter Hall menar 
samtidigt i sin forskning att det är stadens interna kultur som bestämmer dess vilja att 
experimentera och utvecklas. Anpassningsförmågan skiljer sig därmed åt städer emellan 
och det tycks vara så att de städer (eller kommuner) som anammar nya perspektiv och 
förhållningssätt kring hållbarhet är de som har potential att bli än mer resilienta 
(Beatley, et. a., 2009; Hall i Beatley, et. al, 2009:5).  

Resiliens kan alltså samtidigt som det är en produkt eller ett resultat även fungera som 
en process. Detta innebär att det är viktigt att studera inom vilket utrymme som resiliens 
har möjlighet att utvecklas och bli starkare (Vale, 2012). Städer och urbana system är 
dynamiska och därför behöver det även utvecklas dynamiska planeringssystem för att 
kunna möta den urbana dynamiken och de möjligheter och utmaningar som det medför 
(Cartalis, 2014). I den här uppsatsen kommer resiliensbegreppet därmed övergripande 
förstås som en pågående process för att arbeta mot en mer hållbar utveckling. Cartalis 
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(2014) menar i likhet med detta att en utveckling som är hållbar också förutsätter 
resiliens (ibid:261).  
 
Mer ingående används resiliens i denna uppsats som förmågan för ett system, en 
organisation eller enskilda individer att anpassa sig till förändrade omständigheter och 
utmaningar. Istället för att bara upprätthålla eller bibehålla något som det är, vilket 
egentligen hållbarhet handlar om, handlar resiliens snarare om att förstärka samhället 
eller dess system. Och det kanske är just det; att det krävs styrka och motståndskraft för 
att kunna hantera att världen är i ständig förändring för att därmed vara en del i 
förändringen på ett framgångsrikt sätt. Samhället i stort behöver således enligt Banister 
(2008:73) bli mer flexibelt. Det är därför som det är processen med att planera för 
hållbart resande som är satt i fokus inom denna uppsats. Eftersom att resiliens bör 
studeras och diskuteras dels som robustheten på en fysisk plats, dels som förmågan att 
utveckla ett starkt och dynamiskt system kommer nästa avsnitt att belysa hur resiliens 
kan uppstå och utvecklas i en anpassningsbar organisation eller system. 

4.3 KAPACITET ATT ANPASSA SIG  
 

”Adaptive capacity is the ability of a system to adjust to climate change  
(including climate variability and extremes) 

 to moderate potential damages, to take advantage of opportunities,  
or to cope with the consequences” (IPCC, 2007:21). 

 
När nu världen står inför enorma utmaningar med en allt snabbare urbanisering och 
samtidigt ett behov av att minska beroendet av fossila bränslen i sektorer som transport, 
energi och konsumtion, sker det på många håll positiva förändringar runtom i samhället 
inom både offentlig, privat och frivillig organisation som svar på detta (Dow & 
Downing, 2011; Boyd & Folke, 2012). Boyd & Folke skriver till exempel att: 
”…[institutioner] bygger kapacitet att anpassa sig” (Boyd & Folke, 2012:3). IPCC 
definierar anpassningskapacitet, enligt citatet ovan, som ett systems förmåga att anpassa 
sig till klimatförändringarna. Det handlar om att hantera eventuella skador såväl som att 
hantera följderna av dessa. I begreppet avses även att ta vara på möjligheter (IPCC, 
2007). Graden av kapacitet kan därmed bestämma hur pass framgångsrikt dessa 
utmaningar kan mötas. Hur kapaciteten byggs upp är samtidigt olika i olika institutioner 
och organisationer.  
 
Anpassningskapacitet har ofta använts inom naturresurshantering men uppmärksammats 
allt mer inom social-ekologiska system vilket utgår från att människan är en del av och 
beroende av naturen och därmed sammanflätade med varandra (Berkes & Folke, 1998; 
Berkes, et. al, 2008; Folke, et. al., 2002). Anpassningskapacitet handlar inte 
nödvändigtvis om att ha kontroll över de förändringar som sker utan det kan även 
innebära att ha möjlighet att anamma förändringarna och att anpassa sig efter dem. 
Anpassningskapacitet kan även förstås som en möjlighet att forma förändringen 
(Eraydin & Taşan-Kok, 2013). Det torde betyda att det finns någon form av intern 
kapacitet, antingen inbyggt i ett samhälleligt system eller hos individerna själva vilka är 
en del av systemet, som gör det möjligt att anpassa eller förändra arbetet i den riktning 
det krävs.  
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Ett system, och ytterst aktörerna inom det, har möjlighet att anamma ett resilient 
tänkande genom att agera utanför de på förhand givna ramarna, för att på så sätt anpassa 
sig till oförutsägbara händelser. Utmaningarna i ett förändrat klimat är komplext, liksom 
är planeringssystemet som ska hantera dessa utmaningar. Att då i större utsträckning 
tillämpa ett resilient tänkande i planeringsprocessen kan anses underlätta utvecklingen 
av resilienta institutioner, där flexibilitet och möjlighet till anpassning internt i 
kommunen kan stärka arbetet med hållbarhetsfrågor, exempelvis omställningen till ett 
mer hållbart resande (jfr Crona & Bodin i Boyd & Folke, 2012:11; Boyd, 2012).  
 
Institutioner kan definieras som ”mänskligt uttänkta begränsningar som strukturerar 
mänsklig interaktion. De består av formella begränsningar (regler, lagar, 
konstitutioner), informella begränsningar (normer för beteende, konventioner och 
självvalda uppförandekoder) och deras genomförandeegenskaper” [egen översättning] 
(Berkes och Folke, 1998:5). I likhet med detta talar Boyd om institutioner som ”spelets 
regler” (Boyd, 2012:240). Detta innebär att det finns organisatoriska strukturer och 
normer, formella såväl som informella, som utvecklar dessa regler (Boyd, 2012). Hur 
individer har möjlighet att skapa, upprätthålla och utmana strukturer inom vilka fysiska 
strategier kan utvecklas har även lyfts av Healey (2007). Healey diskuterar vidare 
relationen mellan individer, strukturer i samhället och menar att individers handlingar 
måste förstås i den kontext som de utförs i. Kunskap och värderingar är socialt 
konstruerade vilket påverkar hur individer förhåller sig till världen vilket vidare 
påverkar kapaciteten att utmana rådande världsbilder (Healey, 2007). Det gemensamma 
i dessa tolkningar tycks vara synen på hur strukturer skapas och upprätthålls genom 
både informella och formella normer och regler. Det är även enligt denna tolkning för 
vad institutioner kan vara som uppsatsen kommer att diskutera institutioner 
[stadsbyggnadskontoret i Täby kommun] och dess anpassningskapacitet.  
 
Enligt Gupta (2010) formas institutioner av sociala rutiner och seder och samtidigt som 
de upprätthåller vissa strukturer finns det också en inbyggd möjlighet att förändra 
systemet. Å andra sidan finns det även en inbyggd konservatism i institutioner vilket 
kan försvåra förändringar (Gupta, et. al., 2010:460). De formella respektive informella 
reglerna sätter gränser för hur pass benägen ett system är för förändring vilket gör att de 
aktörer som verkar inom systemet också själva påverkar systemet eller institutionen. 
Huruvida planerare och andra yrkesgrupper inom stadsbyggnadsprocessen har möjlighet 
att implementera ett ännu starkare hållbarhetstänk har lyfts av bland annat Naess (2001). 
Trots att institutioner ofta har inneboende begränsningar som kan hindra att nya 
tankesätt och innovationer få ta plats finns det ändå en möjlighet för planerare att agera 
för en mer hållbar stadsutveckling. Den politiska kontexten och kommunens bakgrund 
kan även göra att det finns outtalade professionella uppförandekoder att förhålla sig till 
vilket kan försvåra arbetet. Naess menar att potentialen bor i att kunna kommunicera 
kunskapen om hållbara lösningar och att planprocessen kan fungera som en arena för 
dialog och diskussion för vilka värderingar och agendor kommunen vill driva. Planerare 
och andra aktörer har därför en viktig roll att spela då deras kunskaper och tankar utgör 
en del av diskussionen (Naess, 2001).  
 
Berkes och Folke (1998) menar att institutioner kan vara mer eller mindre 
anpassningsbara genom dess ständiga möjlighet att utvecklas. När individer inom 
sådana system får utökad kunskap, får även institutionerna utökad kunskap vilket gör att 
anpassningsbara institutioner grundar sig på både institutionellt och socialt lärande 
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(Berkes & Folke, 1998). Då institutionerna utgörs av uppsatta regler och lagar liksom av 
normer och beteenden hos individer kan institutionerna anses vara beroende av vilka 
individer som är verksamma inom dem. Eftersom att nationella regler och lagar också 
författas av individer i olika yrkesroller, på samma sätt som beteenden och normer 
upprätthålls av individer skulle det kunna hävdas att institutioner är mänskliga. De kan 
vara mänskliga i den meningen att det är människor som inom institutionen agerar i sin 
yrkesroll och på det sättet ger avtryck i och formar institutionen.  
 
För att kunna ändra inriktning inom planeringen till att planera för mer hållbara 
stadsmiljöer och ett mer hållbart resande i staden behöver planeringen kunna fungera 
inom ett dynamiskt system (Eraydin & Taşan-Kok, 2013). Det innebär att sträva efter en 
viss flexibilitet i systemet för att underlätta omställningen. Resilienta institutioner skulle 
då innebära att den interna strukturen har kapacitet nog att anamma nya synsätt och ny 
kunskap allteftersom omvärlden förändras. Det är i förmågan att anpassa sig som 
möjligheten finns att ställa om systemet och det är ytterst hos individerna i varje system 
som den förmågan finns i och med att det är individerna som upprätthåller systemet. 
Galaz undrar dock om det verkligen finns kapacitet nog att förändras inifrån om och när 
det behövs (Galaz, 2012). Å ena sidan anses det krävas ett visst mått av 
anpassningsförmåga för att kunna hantera yttre förändrade omständigheter, å andra 
sidan tycks denna kapacitet ifrågasättas. Kanske är det så att det finns inbyggda 
möjligheter att förändra systemen inifrån i och med att det är just individer som till viss 
del kan anses utgöra systemen, men, som hävdats av bland annat Gupta, et. al. (2010) 
att det även finns en inneboende tröghet som försvårar förändringar (Gupta, et. al, 
2010). Eftersom att kapaciteten tycks ligga hos alla de individer som varje dag utgör en 
del av olika institutioner, organisationer och dess system är det sannolikt hos 
individerna som förändringspotentialen också är som störst.  
 
Att lära under processens gång anses vara av största vikt för att kunna leda 
hållbarhetsarbetet och nyttja den kunskap som finns tillgänglig genom forskningen (se 
exempelvis A. Bagheri & P. Hjort och Berkes & Folke, 1998:11). Ett exempel på hur 
resiliens kan byggas in i staden och dess system genom att skapa utrymme för ny 
kunskap är hur stadsdelen Vauban i Freiburg utvecklades. Att där ge utrymme till de 
yrkesverksamma att gå utanför sin egen expertis gjorde att de var tvungna att tänka 
utanför ramarna. Ett annat viktigt inslag var det att involvera medborgarna i 
utvecklingen av stadsdelen. Något som också var betydande i processen var att flera 
olika professioner samverkade. Beatley, et. al., (2009) menar att samarbete mellan 
individer inom olika fält ofta kan leda till nya idéer och perspektiv och att dessa idéer 
har möjlighet att växa till när det finns utrymme för individerna att lära med jobbet. I 
Freibug kallas det ”learning by planning” (Beatley, et. al., 2009:116).  
 
Boyd (2012) talar om att det finns tre viktiga aspekter av resiliens; självorganisering, 
buffert och återkoppling. Kunskap och utveckling kan byggas genom formell och 
informell organisering (självorganisering) samtidigt som det krävs utrymme (buffert) 
för visioner, strategier och ledarskap. Slutligen behöver det finnas system och verktyg 
för att återkoppla mellan de medverkande aktörerna (återkoppling). Alla dessa 
funktioner kan sedan tillsammans bygga en resilient institution (Boyd, 2012:245ff). 
Liksom i exemplen ovan skulle det troligtvis gå att bygga en inre resiliens och ökad 
kapacitet på olika sätt.  
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Det finns inget givet svar idag på vad som kommer att hända i framtiden men det kan 
dock konstateras att staden är i ständig rörelse och att samhället förändras (Dow & 
Downing, 2011; Beatley, et. al., 2009). Oavsett vad som väntar krävs förberedelser. En 
förutsättning för att hantera utmaningarna kan således vara att utveckla flexibla 
organisationsstrukturer. I det begreppet ligger ett tankesätt som handlar om att kunna gå 
utanför de ramar som arbetet annars utgår ifrån (Boyd, 2012:244). I praktiken skulle det 
möjligen kunna innebära att det finns en intern struktur som tillåter att individer kan 
förändra och anpassa sitt eget arbete efter rådande omständigheter. Ett resilient tänk 
innebär därmed att bygga en robusthet inom en institution, organisation eller ett system, 
redan innan en chock, naturkatastrof eller förändring drabbar samhället (jfr Boyd & 
Folke, 2012).  
 
För att möta dagens och morgondagens utmaningar behöver det således inte bara 
planeras för robusthet och motståndskraft i den naturliga eller byggda miljön, det 
behöver också utvecklas resilienta system som har möjlighet att vara anpassningsbart, 
flexibelt och kapacitetsstarkt. Detta anses sedan kunna skapa förutsättningar för att 
bygga resilienta fysiska miljöer (Boyd & Folke, 2012). I detta arbete skulle 
stadsbyggnadskontorets tjänstemän anses ha möjlighet att vara flexibla och anpassa sina 
vardagliga rutiner internt vid behov. I den interna kapaciteten bor även ett utrymme att 
våga lyfta frågor om hållbarhet och hållbart resande som kan stärkas av att ha och värna 
om ett mer resilient tänkande. Ett konkret verktyg att använda sig av i planeringen av ett 
mer hållbart transportsystem är att arbeta med så kallade mobility management-åtgärder 
vilket syftar till att uppmuntra och underlätta för ett hållbart resande i samhället. 
Mobility management presenteras utförligare i avsnittet nedan. 

4.4 MOBILITY MANAGEMENT  
För att Stockholmsregionen fortsättningsvis ska kunna vara en attraktiv plats och där 
utrymmet i staden prioriteras till människor framför bilar behövs en omställning av 
människors resvanor i regionen. En viktig del i utmaningen att fortsatt bygga attraktiva 
platser för människor ligger därför i att planera den fysiska miljön som gör det enkelt 
för människor att välja hållbara transportmedel. Eftersom att transportsektorn står för ca 
32 procent av utsläppen av växthusgaser i Sverige ligger det också en stor potential i att 
kunna bidra till betydande utsläppsminskningar om utsläppen från denna sektor kunde 
minskas. Av dessa 32 procent står samtidigt vägtrafiken för 95 procent vilket gör att 
förändringar mot mer hållbara lösningar i denna sektor troligen skulle leda till många 
positiva effekter i samhället (Trafikverket, 2014). En omställning av transportsystemet, 
till fördel för mer hållbara transportmedel, skulle kunna skapa en bättre balans mellan 
trafikslagen och samtidigt minska de klimatpåverkande utsläppen. Människors hälsa 
skulle även påverkas positivt då minskad användning av transporter som drivs med 
fossila bränslen skulle leda till mindre föroreningar i miljön (EPOMM, 2012). 
Utmaningen att ställa om transportsystemet ställer även krav på att en del av de resor 
som idag görs på väg och med fossila bränslen kan flyttas över till kollektivtrafik och 
att fler resor kan göras med gång och cykel. Ett sätt att hantera denna omställning är att 
arbeta med beteendepåverkande åtgärder; att påverka människors transportbehov så att 
till exempel det underliggande behovet av att resa minskar liksom att underlätta och 
stödja hållbart resande, så kallat mobility management (Energimyndigheten, 2015).  
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Vad är mobility management? 
Syftet med mobility management är att främja hållbara transporter. Det är ett koncept 
som handlar om att påverka människors beteenden och attityder till transporter och 
resor för att kunna flytta över en del resor från bil till mer hållbara transportslag 
(EPOMM, 2012). Mobility management som ibland även kallas för smart mobilitet är 
ett ”mjukare” verktyg än traditionella transport- och trafiklösningar och kan därför 
komplettera ”hård” infrastruktur och teknik. Det innebär att arbetet med mobility 
management många gånger kommer att handla om kampanjer, information och 
kommunikation till medborgare, företag och anställda, men det kan även handla om att 
organisera service och olika typer av tjänster för resenärerna (ibid).  
 
Mobility management är ett relativt ungt begrepp som ursprungligen kommer ifrån 
USA där det på 1980-talet utvecklades under begreppet Transport Demand 
Management (EPOMM, 2012). Med bristfällig kollektivtrafik och ett stigande oljepris 
oroade sig amerikanska företag för hur deras anställda skulle kunna ta sig till arbetet 
vilket gjorde att företagen började hjälpa dem att samåka till arbetet (Trivector, 2015 
muntlig). Tankesättet spreds sedan till Europa där det i Holland fick fäste och syftade 
även där till att minska bilåkningen mellan hem och arbete till följd av en växande 
trängselproblematik. Företag började utveckla resplaner och uppmuntrade sina anställda 
att cykla mer, samåka till arbetet samt att åka mer kollektivt (EPOMM, 2012). Det 
spreds sedan vidare till andra europeiska länder, däribland Tyskland och Frankrike, och 
i mitten av 1990-talet stärktes mobility management genom lagstiftning om luftkvalitet i 
Frankrike medan informationskampanjer gjorde att kollektivtrafiken i Tyskland ökade. 
Mobility management utvecklades sedan i länder som Sverige och Finland. Generellt 
sett i de flesta länder utvecklades mobility management genom att företag, i samarbete 
med myndigheter, såg vinster i att sina anställda samåkte till arbetet (EPOMM, 2012).  
 
Enligt respondenten från Trivector som intervjuats för denna studie fokuserades 
tankarna på mobility management i Europa inledningsvis på hur trängseln skulle kunna 
hanteras. Traditionellt sett har synen på hur trängselproblematiken i staden ska kunna 
hanteras, lösts genom att bygga bort trängseln, genom att anlägga nya vägar eller 
förstärka det befintliga vägnätet. Detta går fortfarande att finna idag på många håll, även 
i Stockholmsregionen. Med mobility management kom därför en annan syn på hur 
trängsel kunde hanteras vilket gjorde att diverse projekt startades upp, bland annat på 
EU-nivå (Trivector, muntlig 2015). Trafikverket2 har påtalat att trafiken kommer att 
behöva minska för att Sverige ska kunna nå de uppsatta klimatmålen. Samtidigt 
konstateras att investeringar i vägtrafiken ofta leder till ökad trafik (Trafikverket, 2014). 
Att i större utsträckning implementera mobility management-åtgärder inom trafik- och 
samhällsplaneringen skulle istället kunna minska behovet av investeringar i 
väginfrastrukturen då arbetet fokuseras till att påverka resan innan den börjat (ibid).  
 
År 1997 anordnades i Amsterdam den första konferensen på temat mobility 
management vilket resulterade i bildandet av ”European platform on mobility 
management” (EPOMM). Det är ett europeiskt nätverk, som drivs som en ideell 
organisation med säte i Bryssel, för länder engagerade i mobility management 
(EPOMM). Enligt EPOMM konstateras att engagemanget för mobility management och 
beteendepåverkande åtgärder ökar runtom i de europeiska länderna med nya projekt 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 ”Energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan” (2014) Trafikverket. TRV 2014:137. 
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som startas på grund av att människors hälsa och klimatförändringar har seglat upp allt 
högre på dagordningen (ibid). Även Beatley, et. al., (2009) talar om beteendepåverkan i 
viss mening då de hävdar att det behövs kampanjer för att öka medvetenheten kring 
bland annat ”peak oil”3 hos medborgarna. Enligt EPOMM kan det därför ses som ett 
kostnadseffektivt verktyg jämfört med traditionella åtgärder för att hantera 
transportsystemet (EPOMM, 2012). Genom att använda sig av en helhetslösning kan ett 
mer effektivt resultat uppnås än om endast en åtgärd hade satts in som det annars 
vanligtvis görs. Mobility management kan således optimera transportsystemet och bidra 
till att förbättra framkomligheten i systemet, minska trängseln, öka trafiksäkerheten 
samt ge ekonomiska besparingar (Tyréns; Energimyndigheten, 2015).  
 
Förutom att använda sig utav mobility management-åtgärder riktade mot anställda inom 
företag går det även att tillämpa i både plan- och byggskede i stadsbyggnadsprocessen. 
Förutom att kunna minska transporterna under byggtiden finns det potential att använda 
mobility management-åtgärder riktade till människor vid inflyttning till nya 
bostadsområden eller vid etablering av ny kollektivtrafik och stråk (Tyréns). Beatley, et. 
al., (2009) menar samtidigt att sådana typer av åtgärder som kan leda människor och 
samhällen bort från ett oljeberoende bör arbetas fram i samverkan mellan myndigheter, 
civilsamhället och företag. Myndigheter på alla nivåer behöver agera för att mer 
hållbara och resilienta samhällen ska kunna utvecklas och framför allt handlar det om 
åtaganden och investeringar som görs på stads- eller kommunnivå. I städer anses det 
finnas störst kapacitet att utmana tankessättet kring hur den byggda miljön ska planeras 
och utformas för framtiden eftersom att alla städer har olika förutsättningar och unika 
lösningar behöver därför utvecklas för respektive stad. Däremot kan den statliga nivån 
stödja utvecklingen. Samtidigt framhåller de även vikten av att involvera medborgarna i 
denna utvecklingsprocess (Beatley, et. al., 2009). Genom det kommunala 
planmonopolet skulle till exempel kommuner ha möjlighet att arbeta med mobility 
management-åtgärder och sådana typer av strategier inom planprocessen. Där torde det 
finnas goda möjligheter att utveckla samarbeten med medborgare och företag för att 
tydligare lyfta in mobility management i stadsbyggnadsprocessen.  
 
Genom olika EU-projekt och inom akademiska avhandlingar och forskningsstudier 
(Cairns, et. al., 2008) har det undersökts hur mobility management kan integreras i 
samhälls- och trafikplaneringen där det på EU-nivå konstateras att lagstiftning och 
politiska strategier på temat inte helt lätt kan överföras från ett land till ett annat, trots 
att det inom ett land varit framgångsrikt. Planeringstraditioner och språk anses utgöra 
hinder för denna spridning av kunskap (Rye, et. al., 2011). Mobility management har 
även avhandlats med fokus på företags- och pendlingsresor (Robért, 2007). Robért 
(2007) levererar en kvantitativ grund att stå på vid beslutsfattande som rör resestrategier 
i staden genom att använda trafikmodelleringsmetoder baserat på sex studier. En 
slutsats av studien är vikten av att arbeta med både utbuds- och efterfrågesidan för att 
växthusgasutsläppen från transportsektorn ska kunna minska liksom att anpassning till 
framtida begränsningar av växthusgasutsläpp behöver ske genom en backcastingmetod4 
(Robért, 2007). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Med ”peak oil” menas den tidpunkt då den globala oljeproduktionen har nått sin maxnivå. Efter det 
förväntas oljeproduktionen minska (Beatley, et. al., 2009). 	  
4	  Backcasting är en metod av normativ karaktär som utgår från ett framtidsscenario och går baklänges för 
att finna vilka förändringar som behöver göras på vägen till att uppnå vissa målbilder (Höjer et. al., 2011) 
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I Sverige kommer biltrafiken enligt prognos att öka med 26 procent utifrån de politiska 
beslut som hittills har fattats. För att nå klimatmålen behöver därför satsningar göras på 
ökad och förbättrad kollektivtrafik respektive gång- och cykeltrafik vilket samtidigt 
skulle vara ekonomiskt lönsamt då bränslepriset i framtiden väntas stiga (Trafikverket, 
2014). Mobility management kan därmed fungera som ett verktyg i ”rätt” riktning för 
att nå de uppsatta målen om ett mer transportsnålt samhälle och samtidigt effektivisera 
och öka kapaciteten i det befintliga transportsystemet.  
 
Mobility management-åtgärder  
Det finns många exempel på hur svenska kommuner har arbetat med mobility 
management i samhällsplaneringen där en rapport från Energimyndigheten5 i samarbete 
med Trivector Traffic redovisar ett antal exempel. Enligt detta framgår att åtgärder för 
att främja ett hållbart resande ofta ger bättre effekt om det är flera åtgärder som 
paketeras ihop snarare än att använda sig av olika fristående satsningar. Vanligtvis 
kopplas mobility management ihop med åtgärder såsom att exploatören erbjuder 
medlemskap i bilpool eller gratis busskort eller liknande till kollektivtrafiken vid 
inflyttning till ett nytt bostadsområde. I utbyte får exploatören ofta sänkt 
parkeringsnorm vilket gör att investeringar i mobility management-åtgärder leder till 
sänka byggkostnader då de inte behöver anlägga lika många parkeringsplatser som de 
annars hade behövt (Energimyndigheten & Trivector Traffic, 2013). Andra åtgärder 
som uppmuntrar boende att välja hållbara transportmedel är att anlägga attraktiva 
cykelparkeringar och att utöver bilpool även säkerställa att cykelpool ska finnas för 
fastigheten. Genom att göra enskilda bedömningar av varje plats kan därmed flexibla 
parkeringstal tillämpas och den mark som frigörs kan istället få en annan användning 
(ibid).  
 
Från kommunexemplen i rapporten framgår att de pilotprojekt som genomförts blev 
som mest framgångsrika när de förankrades väl både internt hos tjänstemän, politiker 
och i strategiska dokument, men även bland byggherrar och kollektivtrafikhuvudmän. 
Eftersom att det finns många aktörer som är inblandade i stadsbyggnadsprocessen 
behöver det vara en bred uppslutning, inte minst med ledande personer inom 
kommunen, vid deltagande i kompetenshöjande aktiviteter och seminarier eftersom att 
risken annars är stor att det endast är de som redan är mest intresserade i ämnet som 
deltar. Erfarenheter från andra kommuner är samtidigt att det är viktigt att skapa 
utrymme för kreativa lösningar och plattformar för samarbete mellan offentliga och 
privata aktörer. Det anses även lättare att arbeta med mobility management när det 
grundas i vad som förenar de politiska blocken, exempelvis effektivt markutnyttjande 
(Energimyndigheten & Trivector Traffic, 2013).  
 
Mobility management kan implementeras på olika sätt där till exempel Göteborg arbetar 
med avsiktsförklaringar där civilrättsliga avtal skrivs som kopplas till köpeavtalet för 
marken, inom vilka det ställs krav på mobility management-åtgärder. I Uppsala har 
hållbarhetskontrakt bilagts köpeavtalet där byggherren förbinder sig att betala de 
boendes medlemskap i bilpool de första fem åren samt att friköpa parkeringsplatser och 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Backcasting i relation till hållbar utveckling har bland annat studerats av Höjer et. al (2011) och 
avhandlats av Wangel (2012). 
5	  ”Uthållig kommun. Möjligheter med mobility management” (2015) Energimyndigheten ET 2015:03.  
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säkerställa goda parkeringsplatser för cykel, medan åtgärdspaket tagits fram i Lund där 
ett ”bilfritt boende” kraftigt ska marknadsföras innan inflytt. I gengäld ordnar 
kommunen tillsammans med parkeringsbolaget tillgången till bilpool och parkering för 
bil i ett gemensamt parkeringshus (Energimyndigheten & Trivector Traffic, 2013). 
Enligt kommunexemplen är parkering ett effektivt sätt att minska bilarna i ett område 
och några av de vanligaste åtgärderna i kommunerna för att sänka parkeringstalet tycks 
vara just medlemskap i bilpool, attraktiva cykelparkeringsplatser, parkeringsköp, 
lånecykelsystem, resplaner för områden, lastcykelpool samt avtal (Energimyndigheten 
& Trivector Traffic, 2013).  
 
När färre människor upplever att de behöver äga och resa med egen bil ger det positiva 
effekter i samhället genom minskat buller, bättre trafiksäkerhet och framkomlighet, 
lägre utsläpp av växthusgaser och ökade ytor att använda till att skapa miljöer för 
människor (Energimyndigheten & Trivector Traffic, 2013). För att kunna veta vilka 
åtgärder som passar i ett specifikt område är det således viktigt att veta vilken målgrupp 
åtgärderna ska rikta sig till. Utan att ha kunskaper om vilka som kan komma att flytta in 
i området eller vilka personer som pendlar till arbetsplatsen är det svårt att ta fram 
lämpliga åtgärder för att påverka beteendet hos målgruppen (Tyréns).  
 
Utöver att hantera mobility management som ett verktyg förstår jag det som ett koncept 
som har möjlighet att genomsyra transportsystemet i staden där grundidén är att främja 
ett hållbart resande. På samma sätt som att det kan förstås som ett verktyg och en 
produkt av något; en kampanj eller åtgärd; ser jag även mobility management som en 
löpande process. Termen management som innebär att hantera, förvalta eller sköta om 
belyser att mobiliteten i staden är något som behöver skötas om för att mera hållbara 
resebeteenden och vanor ska kunna uppstå och bevaras. Liksom att resiliens kan förstås 
som en process (Vale, 2012) skulle mobility management enligt detta synsätt kunna 
fungera som ett förhållningssätt genom stadsbyggnadsprocessen för främjande av mer 
hållbara resebeteenden. Mitt förhållningssätt till hållbart resande baseras dels på 
kunskap och befintlig forskning, dels på subjektiva värderingar, erfarenheter och hur jag 
förstår min omvärld. På samma sätt förstår respondenterna sin omvärld utifrån sina egna 
personliga värderingar samt hur de förhåller sig till omgivningen de verkar inom, utifrån 
kunskap de tillgodogjort sig genom utbildning och yrkeserfarenhet. Följande avsnitt går 
djupare in på detta ämne.  

4.5 LIVSVÄRLDSPERSPEKTIV 
Begreppet livsvärld introducerades av Edmund Husserl (1859-1938). Begreppet har 
använts inom den kvalitativa forskningen och särskilt inom pedagogikforskning (se till 
exempel Sundberg, 2012). Livsvärldsperspektivet handlar om individers 
trosföreställningar och kan istället för att enbart förstås som en värld, snarare handla om 
en människas syn på världen (Sundberg, 2011). Husserl menade att människors 
livsvärld är den som ”… vi alla upplever och i vilken vi umgås med varandra, sådan 
som den framstår för våra sinnen, vårt förstånd och vårt känsloliv”. Livsvärlden är 
därför en subjektiv värld (Sundberg, 2011; Egidius, 2008).  
 
Dalen (2007) beskriver bland annat hur livsvärldsperspektivet inom den kvalitativa 
forskningen strävar efter att skapa förståelse för människors vardag och verklighet. Att 
använda begreppet livsvärld gör det därmed möjligt att studera och resonera kring hur 
människor anpassar sig till sina unika levnadssituationer (Dalen, 2007:11). Enligt 
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Husserl är världen inte bara en neutral värld som består av mängder av ting utan den 
kan även anses utgöras av olika värden och egenskaper, och det är hur människor 
förhåller sig till sin omgivning som livsvärlden existerar och upprätthålls (jfr (Husserl, 
2004). Relationen mellan människors sinnen och omvärlden gör att all aktivitet som 
sker i omvärlden registreras hos människor vilket sedan bearbetas och värderas av dem 
(Egidius, 2008). Eftersom att världen är i ständig förändring är det möjligt för 
människor att hela tiden kunna omvärdera sin livsvärld allteftersom nya intryck och 
upplevelser uppstår i omgivningen (Husserl, 2004). Vidare bestäms den faktiska 
upplevelsen av omgivningen av tidigare erfarenheter, bakgrund och medvetande 
(Sundberg, 2011:15). Utifrån den av människor upplevda och skapade livsvärlden 
förstår människor sedan företeelser; de jämför, begreppsliggör, urskiljer och drar 
slutsatser av miljön runtikring (Husserl, 2004). 
 
Sundberg behandlar i sitt examensarbete livsvärldsperspektivet inom 
pedagogikforskningen och särskilt inom lärarutbildningen (Sundberg, 2011). Han 
diskuterar begreppet ur ett teoretiskt perspektiv och framhåller samtidigt att metoden 
kan vara användbar vid studier om exempelvis barns upplevelser av ett visst fenomen. 
Däremot lyder kritiken att det kan vara svårt att applicera insikterna från ett resultat på 
något som är beläget utanför det som undersökts. Därmed blir det svårt att generalisera 
resultatet i och med att det är starkt bundet till den vardagssituation och omvärld som 
studieobjektet befinner sig i och han efterfrågar därför mer teoretisk forskning kring 
denna problematik (ibid). Livsvärlden har även använts inom etnografiska och 
sociologiska studier där inriktningen har varit att öka förståelsen för andra aktörers 
perspektiv (Pfadenhauer, 2005) och relationen mellan olika aktörer och/eller fenomen 
(Aspers, 2007). Som ”invånare” i livsvärlden skapas, upprätthålls och ombildas 
människors kunskap och mening genom erfarenheter från vardagslivet. Dessa 
erfarenheter blir sedan till kunskap genom människors medvetande och utgör även en 
grund för vetenskapliga teorier, begrepp och antaganden (Aspers, 2007:382). Forskare, 
som vilka andra aktörer som helst bör, enligt Schütz, utgå från livsvärlden eftersom att 
de fenomen, attityder och händelser som där förekommer upplevs som självklara. Det 
gör att livsvärlden, det vill säga människors vardagliga liv, kan anses utgöra en 
meningsfull grund för vetenskaplig teori (Aspers, 2007:382).  
 
Hur människor registrerar, upplever och tolkar sin livsvärld skulle alltså påverka deras 
agerande och handlingar i det vardagliga livet. Det får även effekter på vad som 
diskuteras, hur saker talas om, vilka värderingar som läggs i det och hur allt detta sedan 
kan leda till förändring (jfr Husserl, 2004).  
 
Hur ideologi och föreställningar om samhället har påverkat en yrkeskår har studerats av 
Lundin (2008). I avhandlingen studeras hur bilsamhället i Sverige utvecklats utifrån 
normer och planeringsideal under mitten av 1900-talet och fram till idag. Det undersöks 
hur den planeringstekniska yrkeskåren anpassade planeringen och stadsutvecklingen 
efter bilens behov och utifrån visioner om det nya samhället som centrerade kring 
bilismen. Synen på experten är central i Lundins forskning och hur en yrkeskår kunde 
utöva sin expertis och makt och på ett så dominerande sätt kunde påverka 
stadsutvecklingen genom regler och framtidsvisioner (Lundin, 2008). Med inspiration 
från amerikanska städer skapade de sig ny kunskap och fick därmed nya insikter om hur 
städer kunde planeras och utformas. Det går således att tala om att den 
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planeringstekniska yrkeskårens värderingar och föreställningar om samhället ledde till 
enorma förändringar i både stadslandskapet och samhällets institutioner (jfr ibid, 2008).  
 
Planerarkåren har även studerats av Håkansson (2005) som belyst enskilda planerares 
samt miljötjänstemäns roll i arbetet med att implementera ett starkare miljö- och 
hållbarhetsperspektiv i det vardagliga miljö- och hållbarhetsarbetet i svenska kommuner 
liksom planerares föreställningar om hållbara resor ur ett filosofiskt perspektiv 
(Henriksson, 2014). I Håkanssons studie avhandlas hur tjänstemännen ser på och 
upplever sin, respektive andras yrkesroll, och vilka förutsättningar för att arbeta med 
hållbarhet som finns inom det kommunala planarbetet. I studien framgår att hållbarhet 
och miljö över tiden fått mer utrymme i verksamheten men även att tjänstemännen 
byggt upp sin kunskap i ämnet genom erfarenheter och yrkesutbildning. Håkansson 
fann även skillnader på både förvaltningsnivå liksom mellan yrkesgrupper i hur de 
upplever sina roller och arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor och noterar vidare att 
värderingar och argument både kan formuleras utifrån tjänstemännens personlighet och 
profession (Håkansson, 2005). Liksom i Lundins studie (2008) framgår att rollen som 
tjänsteman legitimeras av dess fackkunskaper inom ett särskilt område (ibid, 2005:61) 
och Håkansson menar också att tjänstemän ofta i praktiken påverkas av värderingar och 
traditioner. Resonemanget bygger vidare på det av Fog et. al., vilka menar att olika 
professioner snarare agerar utifrån erfarenhet och vetenskap (ibid, 2005:63). Håkansson 
baserar sin studie på teorier om att det i grupper existerar kollektiva antaganden om 
världen liksom att människor upplever och förstår sin omvärld ur olika perspektiv. 
Tjänstemän agerar utifrån undermedvetna föreställningar och värderingar samt att olika 
traditioner uppstår i olika professioner och detta kan påverka hur ett fenomen eller 
uppgift förstås och hanteras. Genom tjänstemännens dagliga arbete har de samtidigt 
möjlighet att förändra sitt yrke och Håkansson noterar att det krävs tid till reflektion för 
tjänstemännen att kunna anpassa sitt arbete vid förändring (ibid, 2005:63f). 
Livsvärldsperspektivet går därmed att finna även i Håkanssons resonemang då hon talar 
om hur tjänstemännens agerande påverkas av värderingar, traditioner samt hur de 
förstår världen.  
 
Diskussionen i avsnitt sex fäster stor vikt vid hur förutsättningarna ser ut för att bygga 
ett starkare och bättre rustat stadsbyggnadskontor i Täby. Jag kommer att närma mig 
detta genom att diskutera och försöka förstå hur tjänstemännen förhåller sig till sin 
omvärld och därmed få ökad insikt om hur de upplever omställningen till att arbeta med 
mer hållbart resande, inom vilken mobility management är ett koncept och verktyg, i 
stadsbyggnadsprocessen. För att få en inblick i stadsbyggnadsprojektet presenteras först 
i följande avsnitt förslaget till detaljplan för Västra Roslags-Näsby samt ett antal andra 
planeringsdokument som stadsbyggnadsprocessen utgår från.  
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5 PLANERINGSDOKUMENT  

5.1 DETALJPLAN FÖR VÄSTRA ROSLAGS-NÄSBY 
Kommunstyrelsen i Täby kommun gav år 2009 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att 
upprätta en detaljplan för Västra Roslags-Näsby. I samband med detta gjordes ett 
ställningstagande att Västra Roslags-Näsby ska bli en hållbar stadsdel 
(Stadsbyggnadskontoret, 2013a). Förslaget till detaljplan syftar till att utveckla Västra 
Roslags-Näsby till en hållbar stadsdel med en blandning av bostäder, arbetsplatser och 
service. Platsen är belägen vid Roslagsbanans hållplats Roslags-Näsby, och ansluter till 
Östra station i Stockholm samt Kårsta och Österskär. Området trafikeras idag av bussar 
till bland annat Kista och Arninge (Stadsbyggnadskontoret, 2013b).  

”En del av syftet med detaljplanen är att området ska vara hållbart”  
(Stadsbyggnadskontoret, 2013b:16) 

Planområdet utgörs av en yta om ca 9 hektar. Kommunen äger största delen av marken 
inom planområdet medan SL äger en del av marken vid järnvägsspåren. Inom 
planområdet möjliggörs det, enligt samrådshandlingen, för ca 630 nya lägenheter, vård- 
och omsorgsboende, förskola, studentbostäder, trygghetsboende, handel och 
infartsparkering. Idag används området delvis till infartsparkering. Täby kommunhus 
finns också beläget inom planområdet. Det befintliga kommunhuset kommer i samband 
med utbyggnaden att flyttas till Täby centrum, dock kommer den äldre delen av 
kommunhuset att stå kvar på platsen. Platsen ska också utvecklas till att få en 
stadsmässig karaktär och få en tydligare koppling till östra sidan om Roslagsbanan i 
Roslags-Näsby (Stadsbyggnadskontoret, 2013b).  
 

 
 

Figur 1. Rosa markering visar Västra Roslags-
Näsby. Källa: Hållbarhetsprogram (2013) 
(beskuren). 

Figur 2. Täby kommun i regionen. Källa: 
Översiktsplan för Täby kommun (2010) (beskuren). 
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Stadsdelen ska få en tydlig hållbarhetsprofil inom vilket hållbara transporter är ett av 
flera fokusområden. Hållbarhetsprofilen utvecklas i det av kommunen framtagna 
hållbarhetsprogrammet och målen som sätts upp där är till för både kommunen och 
andra medverkande aktörer i planeringen och genomförandet (Stadsbyggnadskontoret, 
2013b). I projektgruppen för detaljplanen har medverkat exploateringsingenjörer, 
planarkitekt, landskapsarkitekt, VA-ingenjör, miljöplanerare, avfallsplanerare, 
trafikingenjör, trafikplanerare, byggledare samt bygglovchef. Intervjuerna med 
tjänstemän som ligger till grund för denna uppsats har skett med ett, för uppsatsens 
syfte, relevant urval av projektgruppen. När det vidare genom uppsatsen refereras till 
projektgruppen hänvisas till detta urval.   

5.2 HÅLLBARHETSPROGRAM 
Som bilaga till detaljplaneförslaget finns ett hållbarhetsprogram framtaget. Det har 
tagits fram av Täby kommun i samarbete med White arkitekter och kommer att antas i 
samband med att detaljplanen antas i kommunfullmäktige. Fram till antagande är 
hållbarhetsprogrammet reviderbart av kommunen. En fördjupad studie, 
Stationssamhälle 3.0, har även tagits fram där hållbara transporter vid stationen 
Roslags-Näsby har varit i fokus (Stadsbyggnadskontoret, 2013a). 
Hållbarhetsprogrammets övergripande utgångspunkt är hållbart byggande och till det 
tillkommer fem fokusområden, varav ett är hållbara transporter. Utöver fokusområdet 
hållbara transporter finns även social hållbarhet, hållbar avfallshantering, 
klimatanpassad och grönskande utemiljö och hållbara energisystem utpekat som 
fokusområden (ibid).  

Under arbetet med hållbarhetsprogrammet har tjänstemän, politiker och externa experter 
deltagit med syfte att nå en bred förankring. Tanken med dokumentet är att det ska 
kunna underlätta för både kommunen och exploatörerna vid planering och 
genomförande. Visionen för stadsdelen uttrycker att år 2030 har Västra Roslags-Näsby 
satt Täby på kartan för hållbara stadsdelar eftersom att stadsdelen ska utgöra ett gott 
exempel på hur hållbara stadsdelar kan utvecklas. Under framtagandet av 
hållbarhetsprogrammet har intervjuer genomförts med Täbybor för att öka förståelsen 
för hur de upplever sina resor, hur de motiveras och utförs. Resultatet visar till exempel 
att många Täbybor gärna tar Roslagsbanan in till Stockholm men föredrar bilen när 
resor ska göras inom kommunen. I hållbarhetsprogrammet konstateras samtidigt att de 
transportbehov som finns idag inte nödvändigtvis kommer att vara likadana i framtiden 
varför transportsystemet behöver bli flexibelt för framtiden för att även kunna möta 
framtida resebehov (Stadsbyggnadskontoret, 2013a).  

I hållbarhetsprogrammet samlas Täbys riktlinjer och mål från avfallsplanen, 
översiktsplanen, miljöplanen och grönplanen där visioner finns beskrivna över hur 
kommunen kan utvecklas hållbart. För kommunens del är hållbarhetsprogrammet tänkt 
att utgöra ett dokument som kan kommunicera målbilden med platsen och det fastställs 
även vad som är kommunens ansvar och uppgifter medan det för exploatörerna bland 
annat fungera som en handbok (ibid:6f).  
 
Mobility management i hållbarhetsprogrammet  
Inom fokusområdet hållbara transporter finns mobility management med som en del att 
arbeta vidare med inom planeringen av området. Mobility management handlar om att 
uppmuntra till och underlätta för hållbar mobilitet genom att arbeta med 
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beteendepåverkan hos människors resvanor. De som sedan flyttar in i Västra Roslags-
Näsby kommer att ges information och inspiration till att verka på ett hållbart sätt. 
Bland annat föreslås att mobility management-insatser ska kunna inspirera boende till 
att välja mer hållbara transportmedel. Det anges i hållbarhetsprogrammet att en 
tjänsteman på kommunen ska ansvara för arbetet med mobility management i Västra 
Roslags-Näsby (Stadsbyggnadskontoret, 2013b). Uppsatsen återkommer till begreppet 
mobility management i avsnitt 4.4. 

5.3 ÖVRIGA PLANERINGSDOKUMENT 
I Översiktsplan för Täby kommun (2010) som fått titeln ”Det nya Täby” lyfts fram att 
omvärlden har förändrats sedan den förra översiktsplanen aktualitetsförklarades vilket 
gör att kommunen anses sig behöva förhålla sig till olika frågor annorlunda än vad som 
tidigare gjorts. Täby ska växa med 20 000 invånare till 2030 och stadsbygden behöver 
därför få en tätare bebyggelsestruktur (Täby kommun, 2010:8). Översiktsplanen lyfter 
fram att kollektivtrafiken tidigare har utgjort och även i framtiden kommer att vara 
avgörande för ett samhälles framväxt. Det konstateras att två åtgärder är viktiga för att 
dels klara miljömålen och dels tillväxten i regionen; en utbyggnad av dubbelspår på 
Roslagsbanan liksom kapacitetsstarka kollektivtrafiklösningar som kan fungera som 
komplement till Roslagsbanan. Utbudet av busstrafik pekas också ut som en viktig 
faktor i en tillväxtregion (ibid:15). En av strategierna för att bygga en långsiktigt hållbar 
utveckling i Täby är att ”bygga så att kollektivtrafikresande uppmuntras och främjas” 
(ibid:18).  

Parkeringsstrategin antogs i december 2013 vilken visar hur parkering kan användas 
för att hantera övergången till en mer hållbar samhällsutveckling. Det framgår att det 
ska vara smidigt för människor att välja yt- och resurssnåla transportmedel där 
tillgängligheten i Täby ska mötas genom gång-, cykel-, och kollektivtrafik, tillsammans 
med bilen (Stadsbyggnadskontoret 2013c). Parkeringsstrategin slår fast att bilen är ett 
viktigt inslag i transportsystemet och ska tas tillvara även om också cykel och kollektiva 
färdmedel lyfts som viktiga inslag att satsa på för att nå upp till hur kommunen vill 
utvecklas. I strategin finns även uppdaterade parkeringstal för bil och cykel vilka 
kommer att vara flexibla utifrån avstånd till kollektivtrafik samt att de har möjlighet att 
sänkas vid framtagande av en ”grön resplan” där parkeringsköp, bilpool samt god 
kvalitet för gång-, cykel-, och kollektivtrafik kan ingå (ibid:20). En trafikstrategi är i 
skrivande stund under framtagande på stadsbyggnadskontoret där hierarkier i trafiken 
diskuteras och kommunens viljeinriktning för transportsystemet kommer att redovisas 
(trafikstrateg, 2015 muntlig). 
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6 FRÅN ETT FÖRVALTANDE TILL ETT DRIVANDE TÄBY 
Följande avsnitt kommer att behandla det insamlade materialet från intervjuerna och 
diskuteras utifrån de teoretiska koncept som presenterats ovan. Resultatet från 
intervjuerna varvas med teorin för att skapa en ökad förståelse för hur processen med att 
ställa om arbetet mot mer ett mer hållbart resande upplevs av stadsbyggnadskontorets 
tjänstemän. Detta kompletteras med erfarenheter och upplevelser av två konsulter som 
är verksamma inom ämnet mobility management och till stor del arbetar mot 
kommuner. Inledningsvis diskuteras hur en mer hållbar mobilitet har lyfts på agendan i 
Täby och snuddar vid hur kommunens självbild tycks genomgå en förändring till följd 
av en förändrad omvärld. Vidare diskuteras hur förändringen internt på många sätt 
verkar handla om hur enskilda tjänstemän påverkar verksamheten och följs sedan av ett 
avsnitt som diskuterar kapaciteten och förmågan att anpassa sig för att kunna ställa om 
att arbeta för mer hållbart resande på stadsbyggnadskontoret. Avslutningsvis diskuteras 
möjligheter respektive svårigheter inom stadsbyggnadskontoret att arbeta med mobility 
management i stadsbyggnadsprocessen.  

6.1 VILLAFÖRORTEN BLIR TILL REGIONAL STADSKÄRNA  

6.1.1 ETT TÄBY I FÖRÄNDRING 
Kommuner och städer står inför många tuffa beslut för att välja en hållbar väg in i 
framtiden. Genom att skapa goda förutsättningar för att resor ska kunna ske med cykel, 
kollektivtrafik och till fots kan en mer attraktiv stadsmiljö växa fram då färre resor med 
fossildrivna fordon behöver göras vilket leder till mindre buller och mindre utsläpp av 
växthusgaser. Genom att även bygga en tätare stadsstruktur skapas också goda 
förutsättningar för att fler resor ska kunna ske med hållbara transportmedel jämfört med 
om staden har en glesare stadsstruktur då många människor ofta tvingas in i ett 
bilberoende (Banister, 2011). Att i högre utsträckning bygga upp samhället kring 
hållbara transporter ger många vinster i samhället men för att nå dit krävs engagemang 
och hårt arbete bland alla de aktörer som är delaktiga i stadsutvecklingen. Jag 
instämmer i Banisters påstående i att det tycks pågå ett paradigmskifte där hållbar 
mobilitet får ta plats i diskussionen och det går att finna bred uppslutning bakom att 
cykel-, gång-, och kollektivtrafik ska beredas plats i staden (Täby kommun, 2010; 
Trafikverket, 2014; Banister, 2008). Däremot noteras ändå en tröghet i utvecklingen och 
för att människor i högre utsträckning ska vilja resa med hållbara transportmedel kan 
det behöva arbetas med beteendepåverkande åtgärder. För att kunna möta de 
utmaningar som städer står inför instämmer jag vidare i Banisters resonemang om att 
det är dags att anamma en mer hållbar mobilitet i staden och ansluta till den växande 
rörelse som får fäste i allt fler städer och regioner världen över. Rörligheten inom och 
tillgängligheten i och till staden får mer utrymme i debatten idag än att som traditionell 
trafikplanering enbart fokusera på att minska reskostnaderna för människor att röra sig 
mellan olika platser (jfr Banister, 2008).  
 
Trots att det går att urskilja en början till omställning dras fortfarande många städer och 
kommuner med inbitna normer och vanor som är besvärliga att bryta (jfr Håkansson, 
2005). Enligt respondenten från Tyréns har tänket kring transporter och resande gått 
från att främst ha hanterat utbudet av transporter utan att egentligen fundera över vad 
efterfrågan är till att på senare tid även börjat inkludera efterfrågan av transporter i 
planeringen. Han menar att det har funnits en automatisk tro på att om det byggs 
cykelbanor genererar det fler cyklister. Utbudet av infrastrukturen har därför fått ta 



	  30 

utrymme i debatten medan att arbeta med efterfrågan har hamnat i skymundan (Tyréns, 
2015 muntlig; Robért, 2007).  
 
Planeringen av samhället på 1960-1970-talen har satt tydliga spår i den fysiska miljön, 
inte bara i Täby utan på många håll i Sverige. Med bilismens framväxt kunde städer 
glesas ut och trafiksepareras för att öka tryggheten och säkerheten på gatorna (Lundin, 
2008). Planeringsideologin där privatbilismen satts i centrum och kommit att innebära 
frihet för många människor, inte minst Täbybor, är dock även förenat med problematik. 
Bilen är inte bara källa till växthusgasutsläpp, den tar också mycket av stadens mark i 
anspråk som istället hade kunnat utnyttjas till bostäder, arbetsplatser, parker, lekplatser 
eller handel och mötesplatser (Energimyndigheten & Trivector Traffic, 2013). 
Efterkrigstidens planeringsideal lever på många sätt kvar än idag och influerar 
fortfarande samhälls- och trafikplaneringen. Däremot blåser det hållbara vindar och 
omställningen till ett mer fossilfritt samhälle tycks vara på intågande. Den största 
utmaningen ligger dock enligt Banister i vilken kapacitet det finns till förändring och 
inte egentligen i svårigheten att acceptera problematiken i ett bilburet samhälle eller att 
det skulle finnas bristande kunskap i ämnet (Banister, 2008).  
 
Att ställa om planeringen till att arbeta för ett mer hållbart resande kan anses vara på 
startlinjen på många platser och för Täbys del togs ett politiskt beslut 2009, i samband 
med planuppdraget, att stadsdelen Västra Roslags-Näsby skulle bli en hållbar stadsdel. 
Beslutet togs i samband med att arbetet med detaljplanen påbörjades och har sedan dess 
varit ett ledord som följt projektet. Detta beslut tycks ha varit oerhört viktigt i den 
fortsatta planeringen av området. Vid frågan om det har funnits någon särskild händelse 
i processen som varit avgörande berättar exploateringsingenjören att: 
 

”Alltså med tanke på hållbarhet, ja men det var väl när hållbarhetsprogrammet antogs politiskt,  
det var en milstolpe kan man säga” (exploateringsingenjör) 

 
”Nja, vet inte om jag var med ända från början  

men nej det var liksom en självklarhet för det var sagt att det här området skulle vara ett hållbart, lite 
Hammarby Sjöstadsaktigt hela området” (trafikstrateg) 

 
Exploateringsingenjören tillika projektledaren för Västra Roslags-Näsby berättar om 
hur det politiska beslut som togs att Västra Roslags-Näsby ska bli en hållbar stadsdel 
har varit viktigt i det fortsatta arbetet med projektet. Likaså berättar trafikstrategen att 
hållbarhet har varit ett ledord från projektets uppstart och det verkar ha påverkat 
projektmedlemmarna i den meningen att många respondenter pratar om självklarheten i 
att hållbarhet finns med som en aspekt under processens gång. Att hållbarhet är ett 
sådant pass uttalat direktiv uppifrån verkar underlätta i diskussionerna och 
hållbarhetsstrategen menar, enligt citatet nedan, att frågor som rör hållbarhet trots 
riktlinjer från styrgruppen ändå måste lyftas och nötas men att det är lättare att hantera 
det i och med att det faktiskt finns ett sådant beslut taget. 
 

”… sen så får man ju vara på och nöta om de här frågorna helt enkelt, och lyfta och säga såhär,  
’det är det här som är hållbarhet’. Och skälet till att vi har kunnat göra det är att man hade fattat ett 

beslut om att Västra Roslags-Näsby skulle bli en hållbar stadsdel” (hållbarhetsstrateg) 
 

”Sen är det ju direktiv till projektgruppen, vad projektet ska innehålla,  
vilka prioriteringsfrågor det finns och då är det ju hållbarhet ett tydligt fokus” (planarkitekt) 
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Tidigare verkar det inte ha pratats så mycket hållbarhet i Täby vilket kommer upp under 
samtliga intervjuer med tjänstemännen. Det som tidigare föll in under temat hållbarhet 
var till exempel grönplanen ”Halva Täby grönt” liksom traditionell miljöplanering. 
Hållbarhet tycks ha lyfts på agendan under de senaste åren i Täby och såväl 
hållbarhetsstrategen som exploateringsingenjören talar om att projektet Västra Roslags-
Näsby har bidragit till att lyfta hållbarhetsaspekten i Täby. Framför allt lyfts 
hållbarhetsprogrammet fram som en viktig milstolpe under processen och det tycks vara 
i hållbarhetsprogrammet som hållbarhetsdimensionen kommer fram konkret. Från att ha 
en uttalad vision om att bevara halva kommunen grön till att ta fram ett brett underlag 
som behandlar hållbarhet inom områden som transporter, energi, avfall och social 
hållbarhet har hållbarhetsprogrammet möjlighet att utgöra en nystart för kommunens 
hållbara framtid. Hållbarhetsprogrammet utrycker således inte bara en vision för hur 
Västra Roslags-Näsby ska kunna utvecklas hållbart utan det innehåller även konkreta 
och mätbara verktyg för att bygga upp hållbarheten i området. Själva dokumentet har 
skapat utrymme för både vision och strategier samtidigt som att processen med att ta 
fram dokumentet har fått ta utrymme i diskussionen på stadsbyggnadskontoret. Arbetet 
med att ta fram hållbarhetsprogrammet kan därmed anses ha stärkt resiliensen internt på 
förvaltningen då det på ett tydligt sätt verkar ha påverkat den fortsatta inriktningen i 
stadsbyggnadsprocessen (jfr Boyd, 2012: 245ff; Vale, 2012).  
 
Arbetet med hållbarhetsprogrammet verkar ha öppnat upp för en bredare diskussion på 
stadsbyggnadskontoret och jag upplevde av de flesta tjänstemän som att det talas om 
hållbarhet på ett annorlunda sätt än tidigare. Hur transporter talas om tycks samtidigt 
också ha förändrats under de senaste åren och debatten ser idag ut att belysa 
tillgängligheten för alla trafikslag och trafikanter snarare än att enbart fokusera på 
bilisters behov av att effektivt nå fram till en destination vilket tyder på att det skett ett 
skifte i den interna debatten om transporter (jfr Adey, 2010). Både trafikstrategen och 
hållbarhetsstrategen minns att det vid tiden när de började arbeta i kommunen inte 
pratades om hållbarhet, hållbart resande eller åtgärder såsom bilpool eller sänka 
parkeringstal som det, fem år senare, görs idag. Liksom Adey (2010) talar om hur 
mobilitet kan förstås och hur det sedan påverkar människors tankar och agerande tycks 
en förändrad omvärld där miljövänliga och klimatsmarta alternativ till traditionella 
åtgärder har fått gehör även ha påverkat dialogen i Täby (ibid).  
 
”Cykelplaneringen har ju kommit in, det tänkte man inte alls på förut, och hållbart tänkande över huvud 
taget. […] ja men nu är man mycket mer positiv till att bygga tätare och nära kollektivtrafik och få med 

alla trafikslag och inte bara bilen. Det märks” (trafikstrateg)  
 
Liksom i Olssons studie (2013) verkar förändringen bland annat ligga i hur det talas om 
transporter i Täby där många av de strategiska dokumenten som tagits fram pekar på 
just en utveckling mot ett mer hållbart transportsystem (Täby kommun, 2010; 
Stadsbyggnadskontoret, 2013c). Bilen tycks däremot ändå få ta plats i diskussionen, om 
än i mindre grad, och det konstateras i parkeringsstrategin för Täby kommun (2013) att 
bilen är en viktig del i transportsystemet. Däremot lyfts även de mer hållbara 
transportslagen upp för sin potential i att utveckla attraktiva stadsmiljöer och en hållbar 
samhällsutveckling (Stadsbyggnadskontoret 2013c). Det sägs samtidigt i 
översiktsplanen att Roslagsbanan är kollektivtrafikens ryggrad i kommunen (Täby 
kommun, 2010:15) medan parkeringsstrategin belyser att kommunen är starkt 
bilorienterad och att det krävs en omställning för att göra transportsystemet mer robust 
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och tillgängligt för alla transportslag (Stadsbyggnadskontoret, 2013c). Som en röd tråd 
går det alltså i Täbys kommunala planer och strategier att finna visionära beskrivningar 
om ett mer balanserat och hållbart transportsystem. Detta tyder på att nya perspektiv 
och tankesätt kring hur transportsystemet kan utvecklas i mer hållbar riktning har fått 
genomslag i Täby (jfr Kemp & Rotmans, 2004).  

Beroende på hur det talas om transporter och resande kommer åtgärder och agerande att 
se olika ut. 1960- 1970-talens debatter om att bygga upp samhället kring 
motorvägsleder och planera för effektiva transportlösningar för bilen har i viss mån 
ersatts av, eller i alla fall kompletterats med, diskussioner kring hur människor ska 
kunna röra sig i stadsmiljön på ett effektivt och trivsamt sätt (jfr Lundin, 2008; 
Stadsbyggnadskontoret, 2013c; Stadsbyggnadskontoret, 2013a). Genom att endast prata 
om bilen som transportmedel kan bilens ställning i samhället anses upprätthållas (jfr 
Adey, 2010) medan ett förändrat språk kring vad transporter och resande kan betyda 
även på sikt kan komma att förändra de givna normer och värderingar som existerar för 
transporter och resande. Den förändrade terminologin kan således på sikt komma att 
innebära att reselösningar för mer hållbara transportslag byggs in i staden och att 
transporter tillskrivs nya värden i Täby. Ett steg i denna riktning är hur gång och cykel 
samt kollektivtrafik har lyfts i olika strategier och dokument (jfr Morley, 2000).  
 
”Jag tror att cykel är det som har öppnat upp dörren för mycket av den här diskussionen för att cykel har 
blivit väldigt stort i hela Sverige och i Täby, att man, det är något man ska satsa på, det finns en vilja här 

liksom. Så det öppnar ju upp för diskussioner kring det ganska mycket” (trafikingenjör) 
 
Eftersom att många av de strategiska dokumenten som är antagna av politikerna 
framhåller vikten av ett mer hållbart och balanserat transportsystem tyder det på att 
något inom kommunen har förändrats då det, enligt många av tjänstemännen, för bara 
ett par år sedan inte alls var lika uttalat att prata om hållbarhet eller att ifrågasätta bilens 
status och roll i samhället. Ett inslag som kan ha påverkat denna förändring tycks vara 
att Täby centrum-Arninge, som Västra Roslags-Näsby är en del av, har pekats ut som 
regional stadskärna i RUFS. I det verkar det finnas både uttalade och outtalade 
förväntningar på den nya regionala stadskärnan och vad det innebär för en sådan plats 
(Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, 2010). Planarkitekten berättar under intervjun 
att hon uppfattar viljan att växa i Täby som en effekt av att platsen pekats ut som 
regional stadskärna men även att Roslagsbanan byggs ut. Samtidigt upplever hon att 
även politikerna numera ser potentialen i att bygga mer stadsmässigt och att 
stadsarkitekten kan ha spelat en viktig roll i att fått dem att förstå möjligheterna i att 
bygga tätt i stationsnära läge och i en mer stadsmässig struktur. Det skiljer sig åt inom 
projektgruppen där exploateringsingenjören inte säger sig märka av i projektet särskilt 
mycket att området är utpekat som regional stadskärna. Hon menar istället att det är en 
fråga för översiktsplanerarna och strategerna men att det är något som de måste förhålla 
sig till i projektet. Däremot berättar hållbarhetsstrategen liksom planarkitekten att hon 
känner av en viss förändring: 
 

”Men jag känner att de här frågorna, de börjar komma så på agendan nu och de kommer att vara 
jättetydliga i RUP6 nu […] Det går åt rätt håll känner jag ändå, även om det går långsamt så gör det 

ändå det” (hållbarhetsstrateg) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Den regionala utvecklingsplanen (RUP) är samordnad med den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholms län (RUFS). 
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I och med att hållbarhet som ämne verkar ha fått en annan prioritet de senaste åren än 
det fått tidigare på stadsbyggnadskontoret har mer specifika aspekter av hållbarheten 
även kunnat få ta mer plats i diskussionen. Under processens gång verkar det samtidigt 
diskuteras en del om vad hållbarhet generellt betyder. Det framkommer att det inte 
enbart är specifika åtgärder som diskuteras, både internt i projektgruppen och i dialog 
med byggherrarna, utan det finns även med en annan sorts dimension av vad hållbarhet 
skulle kunna vara för något. Planarkitekten resonerar kring detta i citaten nedanför men 
påtalar ändå att det kan finnas en anda av att inte riktigt gå in på vad hållbarhet faktiskt 
skulle kunna betyda och att en sådan diskussion kan upplevas som känslig att starta. 
Liksom hur Adey (2010) talar om att mobilitet kan tillskrivas olika betydelser beroende 
på kontexten kan hållbarhet tillskrivas olika mening i Täby beroende på vem som talar 
om hållbarhet (jfr Adey, 2010). Jag upplever även under intervjuerna att det ibland kan 
finnas en motsättning i hur en del av tjänstemännen uppfattar inställningen till hållbart 
resande på förvaltningen. En del berättar att det idag upplevs finnas en starkare vilja att 
arbeta med frågor såsom hållbart resande på förvaltningen. Samtidigt berättar de att det 
trots detta måste lobbas för att ett mer hållbart tankesätt verkligen ska få fäste vilket 
tyder på att inbitna traditioner och kulturer om hur något ska utföras eller lösas lever 
kvar på förvaltningen än (jfr Håkansson, 2005:63; Healey, 2007).  
 

”… alla pratar om övergripande frågor som kanske inte bara är fokus på just den här platsen utan som 
är ganska… inte ett ideologiskt plan, men ändå mera övergripande än just praktiska lösningar här” 

(planarkitekt) 
 

”Men sen kan man ju alltid diskutera ja vad är innehållet då? Och vad blir innehållet? Även om du har 
kallat det hållbarhet hela vägen så kanske det inte är det. Men den diskussionen kan vara lite känslig att 

ta, ”ja men vi har ju pratat om hållbarhet” då har man checkat av det liksom” (planarkitekt) 

 
Attityden till frågan tycks ändå ha förändrats med tiden vilket troligtvis har gjort att det 
råder en annan atmosfär inom vilken ett hållbart tänk har större möjligheter att växa (jfr 
Vale, 2012). Trafikstrategen berättar om en workshop med politiker och chefer där det 
inte bara diskuterades parkeringstal utan även allmänna frågor som rör hur Täby som 
kommun ska utvecklas framöver, vilket även planarkitekten berörde. 
 
”När vi tog fram parkeringsstrategin… för innan fanns det en p-norm på 1,5 bara, för allt. Man hade inte 

pratat om det direkt, men med parkeringsstrategin hade vi workshops med politiker och chefer, och då 
var det inte bara prat om p-normer utan hur ska vi utvecklas. Ja trafikmässigt, för bilen, 

parkeringsplatserna producerar ju trafik […] det var en start på det hela” 
 (trafikstrateg) 

 
Hållbarhetsstrategen noterar att det ju ofta finns planer och program kopplade till miljö 
och hållbarhet utan att de egentligen följs och att det är det som är utmaningen; att lyfta 
in dem i processen. Med hållbarhetsprogrammet verkar det ändå som att det finns en 
stor förhoppning hos projektgruppen att det ska bli enklare och tydligare för vad som 
behöver göras vid framtida planering av området, då det mesta går att utläsa i 
hållbarhetsprogrammet. Processen med att ta fram hållbarhetsprogrammet, som 
inkluderat workshop, diskussioner och seminarium både internt och med externa 
experter, verkar att lett till en bred samsyn om hur dokumentet ska användas framöver 
(Stadsbyggnadskontoret, 2013a) och det tycks råda en stor förhoppning hos 
tjänstemännen om att hållbarhetsprogrammet ska kunna bidra till en hållbar utveckling 
av platsen.  
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6.1.2 ATT UTMANA NORMEN 
Från att ha varit en förvaltande kommun av villasamhället har Täby nu tagit riktning 
mot en ökad befolkningstillväxt vilket sätter sina spår på stadsbyggnadskontoret. Det 
märks av genom att det finns uttalat i de strategier och planer som tagits fram och är på 
gång att tas fram på stadsbyggnadskontoret att kollektivtrafik liksom gång- och 
cykeltrafik ska prioriteras (Stadsbyggnadskontoret 2013a; Täby kommun, 2010). Alla 
respondenter på stadsbyggnadskontoret kommer in på att Täby ska växa och 
exploateringsingenjören menar att de har gått förbi tänket att det ska vara som det alltid 
har varit i Täby och att det nu istället pågår ett utvecklingsarbete, vilket även 
planarkitekten belyser.  
 

”Täby har ju förut varit en kommun där man, där det inte byggs så mycket, det är liksom förvaltande 
kommun bara, och sen plötsligt nu ska det byggas jättemycket och det händer jättemycket, och då visar 

det sig att det saknas en massa strategier, och vi ska samtidigt genomföra projekten som vi saknar massa 
strategier” (hållbarhetsstrateg) 	  

 
”… så ser man tillbaka på Täby som det varit tidigare så har det förändrats mycket, man har haft en mer 
återhållsam planering generellt, och mer vi ska bevaka villasamhället, men nu i och med att man satsat 

på Täby som regional stadskärna så ser man ju potential att kunna växa på ett stadsmässigt sätt” 
(planarkitekt) 

	  
Enligt flera tjänstemän går det samtidigt att märka av en sorts Täbyanda och att det 
finns en tradition av att bilen har en hög status i kommunen och den mentaliteten verkar 
generellt sett leva kvar även om många också tar till sig de samhällstrender som går mot 
mer hållbara transportlösningar. Planarkitekten menar att potentialen att växa liksom en 
vilja att leva upp till vad som pekas ut i RUFS gör att bilden av Täby förändras, vilket 
tyder på att Täbys självbild håller på att förändras. Trots denna utveckling berättar hon 
om att det ändå kan finnas en attityd i kommunen om att Täbyborna ändå framför allt 
reser med bil och att det kan göra det svårare att diskutera parkeringsnormer och 
parkeringslösningar. Efterkrigstidens planeringstekniska normer lever på så sätt kvar 
även i Täby och det verkar särskilt komma till uttryck när det ska diskuteras parkering, 
trots att det tycks pågå en förändring i kommunens självbild (jfr Lundin, 2008). 
Planarkitekten berättar: 
	  
”Jag vet att bara när vi diskuterade den studentskrapan och deras p-lösningar, då drog han byggherren 
då, en parallell till Spånga eller var det var, de hade byggt några med p-norm som var superlåg, men då 
kan det ändå finnas en jargong i Täby att ”ja men det här är ändå Täby, här åker folk bil” (planarkitekt) 

 
”… och det tror jag på något sätt är lite svårt att diskutera för att ”såhär har det varit i Täby och såhär 
är det”. Men tråkigt kan jag tycka, som ändå ser att det kan funka på många andra sätt” (planarkitekt) 

 
Planarkitekten menar att det kan vara svårt att diskutera frågor som rör trafiklösningar 
och parkering då det även på tjänstemannanivå ibland kan upplevas som att det finns en 
lägre vilja till förändring. Likaså påtalar trafikingenjören att den planeringsideologi som 
Täby har påverkats av under kommunens framväxt än idag påverkar föreställningar om 
prioriteringar i transportsystemet. Detta tyder på att det lever kvar en viss konservatism 
hos en del som också verkar sitta kvar i väggarna på förvaltningen där just parkering 
tycks vara en av de känsligare frågorna att diskutera. Förutom att bilsamhället och 
1960-1970-talets planering har skapat fysiska strukturer i stadslandskapet som ibland 
inte helt överensstämmer med samtida trender och forskning verkar den äldre 
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planeringsideologin även blivit inbyggd i den institutionella strukturen (jfr Lundin, 
2008).  
 

”Det finns en Täbykultur som kanske inte helt hundra spelar tillsammans med att cykla och att åka 
kollektivt, utan man vill ha sin bil och man vill kunna köra på och ha fri väg” (trafikingenjör) 

 
En del äldre föreställningar om hur trafik, transporter och parkering ska lösas finns 
således kvar även om denna planeringstradition nu utmanas. Bland annat kan 
parkeringsstrategin som antogs 2013 anses ha utmanat den rådande kultur som finns i 
kommunen och att uttrycka bilens förhållandevis starka ställning i transportsystemet 
talar om i vilken kontext som parkeringsstrategin har tagits fram (jfr Håkansson, 2005; 
Healey, 2007). I likhet med Håkanssons resultat om hur professionens värderingar och 
traditioner påverkar tjänstemännens agerande, tyder berättelserna av tjänstemännen på 
stadsbyggnadskontoret att äldre planeringsnormer har tagit sig praktiska och fysiska 
uttryck men även att samtida planeringsnormer är på gång att få praktiska genomslag i 
planeringen (jfr Håkansson, 2005:63f). Trafikingenjören berättar hur han upplever att 
vissa tjänstemän på stadsbyggnadskontoret kan vara rädda och kritiska till nya ord som 
kommer in i samhälls- och trafikplaneringen trots att innebörden i orden egentligen kan 
upplevas som logiska. Medan det av vissa respondenter kan upplevas att det finns en 
skepticism mot att implementera ett starkare hållbarhets- och miljöperspektiv som gör 
att andra fortfarande kan ifrågasätta värdet i det (hållbarhetsstrateg, 2015) fångar en del 
tjänstemän upp nya perspektiv (Cartalis, 2014) och introducerar det till kollegor på 
förvaltningen.  
 
På samma sätt talar respondenten från Tyréns om att det finns ett växande intresse hos 
kommunerna att vilja arbeta med mobility management i samhälls- och 
trafikplaneringen och att det märks av genom att det i högre utsträckning även förankras 
på en högre ledningsnivå. Han berättar även att fler från kommunerna deltar i 
seminarier som anordnas vilket tyder på en växande nyfikenhet på ämnet och ett 
intresse av att få med sig ny kunskap om hållbart resande tillbaka till kommunen. 
Liksom att Hall (2009) och Cartalis (2014) talar om att anamma nya perspektiv och 
lärdomar från omvärlden, vilket kan göra att städer och system lättare kan anpassas efter 
de förändringar som sker i samhället, tenderar nu enskilda tjänstemän i kommunerna att 
fånga upp nya perspektiv och ny kunskap från omvärlden kring hur arbetet med hållbart 
resande kan bedrivas (jfr Hall i Beatley et. al., 2009; Cartalis, 2014). Respondenten 
berättar att han upplever att det ofta är yngre eller nyutexaminerade tjänstemän som är 
de mest drivna i frågor som rör hållbart resande, inklusive mobility management. 
Vidare menar han att det ofta är de som nyligen har utbildats som kommer in med ett 
annat perspektiv vilket också hållbarhetsstrategen påtalar under intervjun då hon 
berättar att miljöfrågor ju ofta ingår i alla utbildning numera och att det därför upplevs 
finnas kunskap i ämnet hos de flesta som examineras från universitetet.  
  
”Jo men det börjar bli bättre, men de är intresserade av att göra det här, det är mer förankrat på högre 

chefsnivå. Man börjar ju anställa personer som har de här rollerna, mobility management-
samordnare…” (konsult Tyréns) 

 
Däremot framkommer det även från några respondenter att det samtidigt kan upplevas 
som svårt att komma in som ny på en arbetsplats och lyfta frågor som driver dem där 
det också finns en rådande kultur och traditioner sedan tidigare som inte nödvändigtvis 
stämmer överens med den yngre tjänstemannens värderingar eller kunskap. 
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Erfarenheten från äldre tjänstemän är bra, konstateras det, men samtidigt upplevs det 
som positivt att det blandas upp och kommer in nya tankar i organisationen (jfr ibid). 
Detta är troligtvis inte unikt för Täby utan förekommer sannolikt i andra kommuner där 
bilen har varit starkt dominerat och utgjort norm under lång tid (jfr Lundin, 2008).  
 
Under intervjuerna med tjänstemännen upplever jag att det verkar råda en sorts 
omvärdering av självbilden av Täby. Trots att flera av tjänstemännen fortfarande verkar 
märka av den etablerade Täbyandan på förvaltningen, hos politiken och bland 
medborgarna går det ändå att urskilja att det skett en viss förändring på 
stadsbyggnadskontoret. Hur transporter och människors resande tidigare har förståtts av 
tjänstemän på stadsbyggnadskontoret tycks nu utmanas av en yngre generation 
tjänstemän (jfr Håkansson, 2005). Det talas alltså annorlunda om mobilitet och 
transporter i Täby nu är för bara några år sedan. Trots att det kan uppstå krockar mellan 
yngre och äldre delar av yrkeskåren, där samtidigt den äldre yrkeskårens kollektiva 
värderingar och praktik har blivit inbyggda normer i praktiken, verkar respondenterna 
uppleva att de har möjlighet att utmana en del rådande normer i och med att ett hållbart 
tänk har lyfts på agendan i kommunen. Ett större hållbarhetstänk på förvaltningen kan 
sedan i förlängningen leda till att mer hållbara resebeteenden kan etableras i Täby (jfr 
Banister, 2011). Om detta går nästa avsnitt in djupare på.  
	  
En viktig förutsättning att börja prata hållbart resande i Täby är således att omvärlden 
förändras, att platsen har pekats ut som en del i en regional stadskärna och att krafter 
inom Täby kommun influeras av förändringar som sker utanför kommungränsen (jfr 
Banister, 2008). Viljan att följa med i tiden är också en förutsättning för att kunna ställa 
om inriktningen i vissa frågor. En annan förutsättning för att ställa om tycks således 
också vara att stadsbyggnadskontoret har influerats av att en ny generation tjänstemän 
som kommer in med nya perspektiv och kunskap och som även har en vilja att anpassa 
planeringen av Täby i takt med att omvärlden förändras. Kapaciteten hos den enskilda 
tjänstemannen att vara en del i förändringsarbetet diskuteras i följande avsnitt. 
 

6.2 HUR REDO ÄR TÄBY?  

6.2.1 OLIKA SYNSÄTT PÅ VÄRLDEN 
Trots att det har skett en förändring av hur hållbarhet talas om i Täby de senaste åren är 
det fortfarande från några håll som det inte fullt ut upplevs diskuteras så pass ingående 
som ämnet förtjänar. Det råder även olika uppfattningar om vad hållbarhet innebär inom 
projektgruppen. På frågan om vad hållbarhet innebär för tjänstemännen snuddar de alla 
vid att det har med en långsiktighet i planeringen att göra. En del är mer uttömmande i 
svaren och resonerar länge kring vad hållbarhet kan betyda, och kopplar det till tidigare 
utbildning och arbetserfarenhet, och det framkommer att hållbart resande kan innebära 
att resa med tåg, att cykla och gå samt att möjliggöra i den fysiska miljön för att resa på 
det sättet. Planarkitekten relaterar även hållbarhet till struktur och menar att en hållbar 
struktur kan handla om värderingar. Hon talar om självklarheten i att ta tåget och i de 
fall tåget inte går skulle hon ”bilpoola” sig dit och att det utgör en sorts hållbar struktur i 
hur hon resonerar kring sitt eget resande. Detta resonemang tyder på att inneboende 
värderingar styr valet av transportmedel och vidare vilket personligt resebeteende som 
upprätthålls (jfr Husserl, 2004). Även trafikstrategen berättar att hon åker med 
Roslagsbanan till och från arbetet medan andra på hennes enhet som är bosatta med sina 
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barn i Täby kör bil och uppfattas göra så utan att riktigt reflektera över beteendet. 
Trafikstrategens och planarkitektens reflektioner över sina egna och andras resvanor ger 
en bild av hur de förhåller sig till resor och blir således en del i deras personliga 
kunskapsbank vilket i förlängningen kommer att påverka deras föreställningar om 
transporter (jfr Aspers, 2007:382; Husserl, 2004). Andra är mer kortfattade i svaret och 
menar att hållbarhet för dem innebär att beakta många olika aspekter. Många av 
tjänstemännen anser att det är naturligt att de alla har olika förhållningssätt och roller i 
projektgruppen vilket gör att till exempel exploateringsingenjören bevakar ekonomiska 
aspekter av hållbarhet och genomförandefrågor medan hållbarhetsstrategen täcker in 
hållbarhet ur flera olika perspektiv. Trafikstrategen resonerar samtidigt att vad som är 
hållbart för någon inte behöver vara hållbart för en annan. Exempelvis kan samåkning 
till arbetet upplevas hållbart för personer som annars åker bil själv varje dag även om 
det fortfarande lämnar efter sig ett stort koldioxidavtryck. Subjektiva och 
undermedvetna föreställningar om vad hållbarhet och hållbart resande betyder för de 
enskilda tjänstemännen kan därmed anses påverka hur hållbarhet förstås och kan 
hanteras, vilket också gör att det uppfattas olika av olika individer i projektgruppen (jfr 
Håkansson, 2005:63f).  

Även om samtliga menar att hållbarhetstänket följer projektet och att alla ser vinster och 
nyttan i att arbeta med hållbart resande upplever jag ändå att några tjänstemän tenderar 
att behandla frågan mer och djupare än andra under intervjuerna. Jag upplever tydligt 
under intervjun att hållbarhetsstrategen har reflekterat över utmaningarna kommunen 
och samhället i stort står inför, vilket inte är förvånande då omvärldsbevakning i 
synnerhet av miljö- och klimatfrågor troligtvis utgör en stor del av yrkesrollen. 
Hållbarhetsstrategen berättar även om sin naturvetenskapliga utbildning och att det för 
med sig ett utredande förhållningssätt och en förmåga att tänka i sammanhang. Vidare 
upplever hållbarhetsstrategen att det är en skillnad i tankesätten beroende på vilken 
utbildning olika tjänstemän har att stå på. Att ha en naturvetenskaplig grund att stå på 
skulle därmed kunna påverka hur omvärlden upplevs och tolkas av denne medan 
omvärlden för andra tjänstemän kan upplevas annorlunda på grund av att de har en 
annan vetenskaplig disciplin som grund (jfr Sundberg, 2011). Hur tjänstemännen 
förhåller sig till sin omgivning påverkar därmed deras livsvärld vilken därför också kan 
förändras i takt med att de skulle förhålla sig annorlunda till omgivningen. Att 
tillgodogöra sig ny kunskap om världen skulle således kunna påverka förhållningssättet 
till den och vidare påverka hur de sedan agerar utifrån sina nya erfarenheter. Hur olika 
tjänstemän ställer sig till hur en omställning av transportsystemet och människors 
resebeteenden skulle enligt detta påverkas av deras respektive världsbilder och hur de 
ser och tolkar världen de agerar inom (jfr Husserl, 2004; Sundberg, 2011).  

Tjänstemännens subjektiva värderingar kommer därmed, enligt Håkansson (2005), att 
påverka deras handlingar i yrkesrollen vilket även till viss del tycks vara fallet för 
somliga i projektgruppen. Samtidigt som deras praktiska handlingar tycks bero på 
personlighet och subjektiva värderingar (Egidus, 2008; Sundberg, 2011) är det viktigt 
att notera att handlingarna troligtvis också till stor del kommer från vilken roll de har på 
förvaltningen liksom deras studiebakgrund. I denna studie är det dock svårt att se ett 
tydligt mönster i huruvida de intervjuade tjänstemännens föreställningar om hållbart 
resande verkligen grundar sig i en yrkestradition eller om det enbart skulle handla om 
subjektiva värderingar i och med att alla tjänsteman som intervjuats har olika utbildning 
varför det inte går att göra en jämförelse. Urvalet är för litet för att kunna göra 
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antaganden om detta men under intervjuerna med tjänstemännen talar många av dem 
även om sin studiebakgrund och hur den påverkat dem vilket enligt Håkanssons studie 
(2005) skulle betyda att föreställningar och värderingar beror på både profession och 
personlighet (Håkansson, 2005:177f). En notering som gjorts under studien är däremot 
att det möjligtvis kan vara skillnad mellan att ha en roll som strateg respektive 
handläggare i hur pass flexibel en kan vara i sitt arbete.  
 
Däremot upplever jag ändå under intervjuerna det personliga intresset hos en del av 
tjänstemännen som starkt vilket även intygas av en del respondenter själva. På frågan 
om hur det märks att det kan vara ett personligt intresse som påverkar vem eller vilka 
som lyfter frågor som rör hållbart resande berättar trafikstrategen att alla har mycket att 
göra på arbetet men att en del prioriterar dessa frågor högre än andra och att det på så 
vis märks av vilka som har ett större engagemang och intresse.  
 

”Det märks på engagemanget för vi har lika mycket att göra allihopa, så det beror på vad man 
prioriterar” (trafikstrateg) 

 
Vidare berättar hon att det har bildats en mindre grupp inom projektgruppen för de som 
allra mest är engagerade i hållbarhetsfrågor där hållbarhetsprogrammet behandlas. 
Gruppen kom att bestå av de som är ansvariga för respektive sakområde; trafikstrategen, 
hållbarhetsstrategen och VA-ingenjören, i vilken VA-ingenjören mycket lyfter frågor 
som rör dagvattenhantering. Att det har bildats en liten grupp där annat mer ingående 
kan diskuteras av de mest berörda visar att engagemanget för att fördjupa 
hållbarhetstänket tar sig praktiska uttryck. Hon berättar vidare att det inte är ovanligt att 
det bildas mindre grupper där en viss sakfråga diskuteras. (jfr Husserl, 2004).  
 
Samtalet leder mer naturligt in på värderingar och visioner för samhället under vissa 
intervjuer. Planarkitekten menar till exempel att för henne har det varit en självklarhet 
att det ska förtätas runt en station och menar att det går att visa med en cirkelstudie men 
samtidigt har hon även förstått att det tagit tid för andra att anamma det tänket och 
förstå värdet i att bygga stationsnära. Återigen kommer det fram att det uppfattas finnas 
olika åsikter i hur tjänstemän anser att ett samhälle kan byggas. Samtidigt som varje 
enskild individ noterar och bearbetar sin omgivning värderas också all aktivitet som 
förekommer i den. Den individuella synen på världen och hur den kan förstås kan 
därmed anses få betydelse för hur samhällen vidare bedöms kunna utvecklas (jfr 
Egidius, 2008). Att planarkitekten uppfattar hur det finns olika syn på hur marken ska 
utvecklas kring stationen kan förstås som att alla tjänstemän har personliga och unika 
sätt att förhålla sig till sin omvärld, vilket också beror på bakgrund och tidigare 
erfarenheter (jfr Sundberg, 2011:15; Håkansson, 2005:63f).  
 
”Man är väl barn av sin tid liksom. Och jag menar på sextio- och sjuttiotalet så byggde man ju på ett helt 

annat sätt, sen har man ju fått helt olika utbildningar beroende på när man har utbildat sig” 
(exploateringsingenjör) 

Samtidigt som dessa olika perspektiv kan vara grundade i individuella erfarenheter och 
värderingar kan de även anses ha påverkats av de institutionella ramar de arbetar inom 
och utifrån (jfr Boyd, 2012). De planeringstekniska normer och regler som utvecklades 
under efterkrigstiden och med inspiration från USA kan anses ha influerat 
organisationen och därmed även de tjänstemän som arbetat och fortfarande arbetar där. 
Skillnader i tankesätt kan därmed ta sig uttryck i olika bedömningar om hur marken 
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lämpligast bör användas (jfr Lundin, 2008). På samma sätt som att tjänstemän tidigare 
har påverkats av normer och den kultur som då var rådande talar reflektioner från 
många av tjänstemännen som intervjuats om att deras utbildning påverkat deras synsätt 
och perspektiv, vilket även exploateringsingenjören ger uttryck för i citatet ovan (jfr 
Håkansson, 2005:177f).  

6.2.2 FLEXIBILITET I ORGANISATIONEN  
Trots att utbildning och personliga värderingar påverkar individen verkar det alltså vara 
så att tjänstemännen från andra hållet påverkas av organisationen de arbetar inom. Om 
detta menar planarkitekten att hon upplever arbetet som ganska styrt i och med att 
många beslut fattas i tidigare skeden än detaljplaneskedet liksom att mycket kommer 
från politiska direktiv. Detta gör att det blir många genomförandefrågor som diskuteras 
vid framtagandet av detaljplaner och att frågor som rör hållbarhet och resande istället 
skulle behöva diskuteras på en översiktligare och tidigare nivå för att kunna komma 
med i större utsträckning. Samtidigt menar hon att det ändå kan finnas utrymme för 
diskussion men många frågor upplevs ändå redan avhandlade innan planuppdraget ges. 
Även om planarkitekten skulle vilja lyfta en fråga, utifrån både personliga och 
professionella värderingar och bedömningar, såsom hållbart resande, uppfattas det som 
mer eller mindre svårt beroende på projekt och om det är kommunalägd mark eller inte. 
Att det upplevs finnas en svårighet i att lyfta in andra frågor som tjänstemännen skulle 
vilja i ett projekt kan tyda på att det finns en oflexibilitet i organisationen (jfr Boyd & 
Folke, 2012:3). Detta kan ses som en effekt av att det enligt Gupta, et. al. (2010) finns 
en inneboende tröghet i institutioner vilket då kan leda till en minskad förmåga att lyfta 
in nya perspektiv (jfr Gupta, et. al., 2010). Förmågan för enskilda tjänstemän att lyfta 
frågor som rör hållbart resande kan därmed vara större eller mindre beroende på vad 
organisationen är uppbyggd av för tradition, kultur och värderingar. På 
stadsbyggnadskontoret kan det därför upplevas svårt att driva frågor som de själva anser 
och, utifrån yrkeskompetens bedömer, som viktiga trots att de enskilda tjänstemännen 
har ett personligt driv och engagemang för frågorna i sak (jfr Healey, 2007).  
 

”Nej jag tror att det är svårt på varje enskild handläggare, för man har inte så mycket makt i sitt lilla 
projekt heller. Det är så jag upplever det, jag kanske är lite fel ute där, men däremot kanske att man 

lyfter diskussionen på sin enhet, att det finns tillfälle att prata om saker och kanske lyfta in andra saker” 
(planarkitekt) 

 
Enligt planarkitekten kan det vara svårt att arbeta med åtgärder som skulle gynna ett 
mer hållbart resande i varje enskild detaljplan då det finns ett politiskt uppdrag som 
tjänstemännen ska genomföra och som då inte alltid har med de frågorna från början. 
Hon berättar vidare att det kan finnas en rädsla i att driva egna agendor när politiken i 
Täby traditionellt har månat om enskilda individers rätt att köra bil. Reflektionen kan 
tolkas som att den enskilda tjänstemannen kan uppleva sig bunden till traditioner som 
under lång tid funnits i organisationen och i kommunen generellt (jfr Naess, 2001). Det 
gör att tjänstemännen inte fullt ut kan implementera nya synsätt och ny kunskap om hur 
transporter skulle kunna lösas. Rådande rutiner verkar därför till viss del styra 
tjänstemännen i en riktning vilket kan begränsa deras egen kapacitet att utveckla 
organisationen (jfr Gupta, et. al., 2010). Eftersom att organisationens informella och 
formella regler och normer är uppbyggda av individer kan det dock anses vara just 
individer som har möjlighet att utveckla och omförhandla dessa regler och normer (jfr 
Gupta, et. al., 2010; Berkes & Folke, 1998). Det tycks således finnas en motsättning i 
att organisationen som sådan är begränsande samtidigt som den har en inneboende 
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förmåga att utvecklas och förändras i takt med att världen omkring liksom dess 
tjänstemän förändras (Naess, 2001).  
 

”… eller så upplever jag det jämfört med när man pluggade, för då hade man sådana här diskussioner 
väldigt mycket och ständigt. Medan här är man så inne i sitt projekt, ’ja men hur ska jag komma fram till 

det här’, man blir ju ganska inzoomad, och då är det lite svårt att hela tiden hålla ’ja just ja, vi ska ju 
tänka världen’”(planarkitekt) 

 
”… och sen för min egen del, man kommer direkt från skolan så är man ju lite, man gör lite som alla gör, 

men sen efter ett tag så hittar man sin egen väg i det hela och då gör man förhoppningsvis ett bättre 
arbete och tänker lite mer på saker än att bara göra” (trafikingenjör) 

	  
Både planarkitekten och trafikingenjören berättar om hur det var att komma ut i 
yrkeslivet efter studierna där trafikingenjören menar att det kan kännas svårt i början att 
utmana strukturer eller tankesätt om han upplevde att något kunde göras annorlunda 
medan planarkitekten reflekterar över skillnaden i vilket utrymme ideologi och vision 
får under studierna jämfört med på arbetsplatsen. Den interna strukturen på 
stadsbyggnadskontoret och typen av arbetsuppgifter kan därmed verka mer eller mindre 
uppmuntrande till förändring och för planarkitektens del verkar strukturen inte riktigt 
uppmuntra en flexibilitet i arbetet. Låg grad av flexibilitet kan försvåra uppbyggnaden 
av en mer robust organisation och i de fall planarkitekten upplever att det inte finns 
utrymme att utmana normer och traditioner i planprojekt minskar kapaciteten att 
anpassa sig allteftersom att omvärlden förändras (jfr Boyd, 2012:244; Boyd & Folke, 
2012:3ff). Samtidigt talar trafikingenjören om att hans enhet är tämligen platt vilket gör 
att stämningen blir avslappnad och att det ofta inte behöver kämpas i motvind för något.  
 
Exploateringsingenjören, å andra sidan, menar att stadsbyggnadsprocessen är flexibel i 
sig själv i och med att det under processens gång kommer fram mer kunskap och 
information att hantera. Frågan är huruvida det som kommer fram också hanteras i den 
mån det skulle behövas för att ställa om till ett mer hållbart resande? Eftersom att 
mycket redan är bestämt på en översiktlig nivå riskerar nya perspektiv att inte få fäste 
och därför falla mellan stolarna i processen. Däremot är det i förmågan att anpassa sig 
som kapaciteten att ställa om till att arbeta med mer hållbart resande ligger (jfr Galaz, 
2012), vilket enligt exploateringsingenjören stadsbyggnadsprocessen redan skulle 
stödja. Det tycks därmed råda olika uppfattningar om huruvida stadsbyggnadsprocessen 
är flexibel nog att kunna lyfta in nya perspektiv om det dyker upp under arbetets gång. 
 
Skulle de skilda upplevelserna kunna vara tecken på att frågor som vanligtvis brukar 
komma upp under planprocessen lättare kan integreras in i projektet medan nya 
perspektiv och lite mer känsliga frågor kanske inte lika lätt kan hanteras, trots en vilja 
hos den enskilda tjänstemannen? Något som exempelvis kommer upp under 
intervjuerna är infartsparkeringarna. Såväl trafikstrategen och trafikingenjören som 
planarkitekten belyser att infartsparkeringen kan vara en känslig fråga att ta i. 
Planarkitekten återgår till huruvida det är ett rimligt utnyttjande av marken att behålla 
en stor infartsparkering medan både hon och trafikstrategen påtalar att det är SL som 
äger marken runt stationen och att det har pågått en diskussion under projektets gång 
kring det. Samtidigt som infartsparkeringen kan bidra till att fler ställer bilen vid 
Roslags-Näsby station och tar tåget sista sträckan in till Stockholms Östra kan det ändå 
krocka med värderingar och normer hos en del; som för planarkitekten som undrar om 
en stor parkeringsplats nära stationen verkligen är en egenskap hos en regional 
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stadskärna. Liknande resonemang går igen hos trafikingenjören som menar att det 
istället för infartsparkeringen kanske borde planeras för fler cykelparkeringar men han 
återkommer till att det är en politiskt känslig fråga och att han upplever det som att 
infartsparkeringen måste vara kvar. Reflektionerna tyder på att individuella och 
professionella värderingar och kunskap samexisterar med de inbitna regler och normer 
som finns i kommunen idag (jfr Healey, 2007; Boyd, 2012). Eftersom att tjänstemännen 
agerar inom en viss kontext gör det också att deras handlingar i någon mån måste 
anpassa sig till den vilket påverkar i vilken grad den interna strukturen kan utmanas av 
tjänstemännen (Healey, 2007). 
 
”Nej jag tror vi har en lång bit kvar faktiskt när det gäller att börja tänka i de banorna. Man måste ju på 

något sätt förstå vad problemet är för att vilja lösa problemet” (hållbarhetsstrateg) 
	  
Hållbarhetsstrategen upplever att den kommunala organisationen som sådan inte riktigt 
är uppbyggd för att kunna hantera dessa utmaningar, som kan upplevas väldigt 
abstrakta, till skillnad mot när städerna i början på 1900-talet såg konkreta problem med 
bostäder och människors hälsa vilket ledde till politisk kraftsamling. Däremot ser hon 
nu att det börjar hända mycket i omvärlden och att många frågor kommer komma med i 
den regionala utvecklingsplanen och att Täby troligtvis kommer att påverkas av det och 
nämner att det de senaste åren har tagits fram många mål och strategier för detta. 
Trafikstrategen däremot upplever ändå att kommunen börjar rusta upp inför de 
utmaningar kommunen står inför. Framför allt talar hon om utbyggnadstakten i 
kommunen och att det nu börjas anställas fler för att kunna hantera det och berättar även 
att det bedöms vara säkrare att ha egen personal än att förlita sig på konsulter i 
processen. Upprustningen av personal visar ändå på att kommunen garderar sig för 
framtiden och bygger upp en sorts buffert av kompetens vilket kan anses stärka den 
interna resiliensen (jfr Boyd, 2012:245ff). Men för att kompetensen verkligen ska kunna 
nå full kapacitet för att möta utmaningar som stadsbyggnadskontoret står inför behöver 
också organisationen vara dynamisk (Eraydin & Taşan-Kok, 2013) för att enskilda 
tjänstemän i högre grad ska kunna känna att de kan vara flexibla och anpassningsbara i 
sitt eget vardagliga arbete (jfr Boyd & Folke, 2012). 

6.2.3 ”LEARNING BY PLANNING” 
Att uppdatera strategier och visionsdokument i Täby är ett steg på väg att kunna ställa 
om arbetet mot mer hållbart resande då tjänstemän kan luta sig mot detta vid till 
exempel detaljplaneprojekt. I parkeringsstrategin går att finna att bilberoendet behöver 
minska i kommunen, att det ska vara möjligt att ta sig fram med olika transportmedel, 
att cykelparkeringarnas kvalitet ska höjas samt att avstånden till bilparkering och 
hållplatser ska jämställas (parkeringsstrategi, 2013). På liknande sätt talar 
trafikstrategen om att dokument såsom regional cykelplan som tas fram av Stockholms 
stad och Trafikverket bidrar till att stödja arbetet internt men även att det hålls 
seminarier externt som bidrar till att hållbar mobilitet lyfts och hålls levande i 
kommunen. Detta kan på sikt stärka resiliensen på stadsbyggnadskontoret i och med att 
de kommunala och regionala dokumenten och strategierna fungerar som underlag vid 
framtagande av till exempel detaljplaner och program (Boyd & Folke, 2012).  
 
”Idealet hade ju varit att ta fram strategier först mycket och sen köra igång. Men då skulle vi aldrig… då 
skulle saker och ting inte komma igång någon gång, och det vill man ju inte i någon kommun att det inte 

händer något” (hållbarhetsstrateg)	  
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Ett annat inslag som kan anses stärka resiliensen på stadsbyggnadskontoret är att 
projektgruppen har varit tvungna att ta fram underlag under processens gång i och med 
att det från början inte fanns några strategier och underlag att stödja arbetet på. Å ena 
sidan verkar det då ha funnits en låg grad av resiliens eftersom att de inte tidigare varit 
redo, å andra sidan byggs nu resiliens att anpassa sig upp med tanke på att strategier 
som stödjer denna utveckling tas fram liksom att personalstyrkan ökar (jfr Boyd & 
Folke, 2012). Resiliensen ligger i att det blir en sorts ”learning by planning”-situation 
på liknande sätt som i Freiburg (Beatley, et. al. 2009) då underlagen tas fram parallellt 
med detaljplanen. Enligt trafikstrategen byggs även en organisation upp kring att kunna 
arbeta med hållbarhetsfrågor inom vilken nya rutiner tas fram. Hon berättar att hon tagit 
fram rutiner för ”grön resplan” i vilken det behandlas hur och när i 
stadsbyggnadsprocessen resplanen ska tas emot av tjänstemännen men inte vad för 
åtgärder den ska innehålla för att byggherren ska få sänka parkeringstal.  
 
”Den [grön resplan] kom fram av ett annat projekt, där byggherren var väldigt på att få ner p-talen och 
ordna bilpool och då var det ganska kontroversiellt att prata om sådant här så vi var tvungna att hitta en 

rutin för vi hanterar den frågan” (hållbarhetsstrateg) 
 

”Vi har behövt skapa alla rutiner för att det inte har funnits nå tidigare så det har vi inte behövt ändra 
på. Men hittat på egna nya hela tiden” (trafikstrateg) 

 
”Man kan väl säga att mycket av det arbete som sker, sker utan att det finns rutiner tydligt för det. Alltså 

tittar man på Västra Roslags-Näsby, det är ju ett antal frågor som kommer upp på olika ställen i 
stadsbyggnadsprocessen, och när de kommer upp tar man hand om det” (trafikingenjör)	  

En annan ”learning by planning”-situation kan anses vara byggherredialogerna, initierat 
av hållbarhetsstrategen, som genomförts under våren 2015 där olika teman som grundar 
sig i hållbarhetsprogrammets delar varit föremål för diskussion mellan byggherrarna 
och projektgruppen, däribland hållbara transporter. Byggherredialoger har inte tidigare 
genomförts i Täby på det här sättet utan det är något som startats upp inom ramen för 
detta projekt då aktörer från flera håll kommer samman och diskuterar bland annat 
hållbara transporter för Västra Roslags-Näsby. Dessa aktörer kommer då in med olika 
perspektiv och kunskap och får möjlighet att diskutera kreativa lösningar för vad 
hållbara transporter och hållbart resande kan innebära för den nya stadsdelen (jfr 
Beatley, et. al.2009). Under byggherredialogen med temat hållbara transporter stod, 
förutom diskussion och workshop i mindre grupper, en kunskapshöjande 
inspirationsföreläsning av SWECO på dagordningen. Trafikstrategen inledde med att 
berätta om arbetet med trafikstrategin som är under framtagande och konstaterade att de 
hoppas kunna prioritera ner bilen i strategin. Inspirationsföreläsaren talade visionärt om 
hur transporter kan genomföras på ett mer effektivt, attraktivt och miljövänligt sätt och 
visade på trender där cykeln blir mer attraktiv som färdmedel och att det finns en ökad 
efterfrågan på bilpool. Han menade att stadsutvecklingen behöver möta de trenderna 
och att det är dags att föreställa sig en annan framtid för att lyckas (ur byggherredialog, 
2015). Att låta projektgruppen tillsammans med byggherrarna ta del av kunskap och nya 
perspektiv på hur transporter kan lösas på detta sätt bidrar till att nya tankar och 
lösningar gemensamt kan växa fram (Bagheri & Hjort, 2007; Berkes & Folke, 1998), 
vilka sedan kan fungera som verktyg att hantera förändringar som både byggherrarna 
och stadsbyggnadskontoret kan behöva hantera (Eraydin & Taşan-Kok, 2013).  
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Genom att arbeta med byggherredialoger har en plattform för diskussion skapats vilket 
kan anses stärka den interna resiliensen då utbyte av tankar, idéer och lösningar har 
möjlighet att växa fram. Den ökade resiliensen bor därmed inte bara i att 
byggherredialogerna kan komma att leda fram till mer hållbara och robusta fysiska 
lösningar; resiliensen bor även i att det genom dessa möten har tagits fram en struktur 
för hur hållbara transporter kan diskuteras tillsammans med byggherrarna. 
Byggherredialogerna kan därmed förstås som ett nytt sätt att organisera kunskap, tankar 
och idéer för många av de aktörer som är involverade i projektet vilket gör att 
resiliensen kan byggas upp på förvaltningen (jfr Cartalis, 2014; Boyd, 2012). Sådana 
typer av sociala nätverk har sedan möjlighet att bidra till en anpassningsvänlig 
organisation eftersom att informationen och kunskapen som uppstår kan överföras till 
andra inom eller utom projektet samtidigt som det kan skapa förutsättningar och en 
kultur för fortsatt lärande (jfr Crona & Bodin i Boyd & Folke, 2012:11).  

Liksom Naess (2001) talar om att potentialen att planera för en mer hållbar 
stadsutveckling ligger i förmågan att kommunicera kunskap utgör byggherredialogen en 
arena för dialog inom detta stadsbyggnadsprojekt. Det är således själva fenomenet att 
arbeta med byggherredialoger som kan anses bidra till att stadsbyggnadsprocessen blir 
mer dynamisk i och med att det är inom byggherredialogerna som hållbara lösningar 
kan växa fram (jfr Cartalis, 2014; Vale, 2012).  

Utöver byggherredialogerna finns det inom förvaltningen andra formella nätverk, bland 
annat ett nätverk för trafikplanerarna i nordost-kommunerna där det diskuteras cykel, 
skyltning och infartsparkering liksom informella nätverk som en miljö- och 
hållbarhetsstrateggrupp där hållbarhetsstrategen ser möjligheter att lyfta in mobility 
management att arbeta med. I nätverken bör det finnas utrymme att dela och inspireras 
av nya perspektiv och förhållningssätt för att sedan utveckla det i respektive kommun 
(Hall i Beatley, 2009). Även trafikingenjören ser möjligheter i de existerande forumen 
att lyfta in mer hållbart resande och mobility management och menar samtidigt att trots 
att en del frågor kanske inte vanligtvis delas av personer på samma avdelning finns det 
ändå en ganska nära kontakt med kollegor då arbetsplatserna ligger på samma våning i 
kommunhuset. Även planarkitekten menar att ett öppet kontorslandskap gynnar hennes 
arbete i och med att det underlättar utbyte av tankar och kunskap. Utbyten av tankar och 
idéer letar sig även in till fikaborden på stadsbyggnadskontoret där trafikingenjören 
berättar att: 

”Sen så sitter man ju… i sådana här små kommuner som Täby, vi sitter och lunchar och man sitter och 
fikar, då är det ju sådana saker bland annat som man, förutom allt annat i världen, som man också 

diskuterar” (trafikingenjör) 

Förutom att det finns förutsättningar att utbyta erfarenheter och sprida nya perspektiv 
och kunskap i de formella nätverken tycks förutsättningarna att bygga upp ett mer 
hållbart tänk kring transporter och resande även ligga i de informella utbytena som sker 
varje dag på förvaltningen (Gupta, et. al., 2010). Inom dessa finns även, enligt Boyd 
(2012) tillfälle att utmana rådande spelregler och sedan bygga upp nya mer hållbara 
strukturer som kan leda till arbete som i högre grad främjar ett mer hållbart resande 
(Boyd, 2012).  

Både de formella och informella reglerna på stadsbyggnadskontoret utmanas i och med 
att parkeringstalen har förändrats och blivit mer flexibla liksom att tankar och 
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värderingar som belyser ett mer hållbart resande tycks ha letat sig in i korridorerna 
vilket tyder på att ”spelets regler” på stadsbyggnadskontoret utmanas för att bereda plats 
åt ett starkare hållbarhetstänk och nya spelregler på förvaltningen som i högre grad 
överensstämmer med samtida planeringsideal och forskning (jfr Boyd, 2012; 
Trafikverket, 2014; Banister, 2008). Denna pågående omställning kan samtidigt leda till 
att det blir ett starkare resilient tänk på förvaltningen vilket redan tar sig uttryck i att de 
rustar upp med större personalstyrka och utökar kompetensen genom seminarier, 
workshops och fler planeringsunderlag som stödjer hållbara transporter.  

”Jag tror att på stadsbyggnadskontoret finns det potential i att det finns ambition och vilja” 
(planarkitekt) 

 
Än så länge tycks det ändå finnas en jargong och tradition som lever kvar, enligt 
planarkitekten inte bara i Täby utan i samhället i stort, men det är på många sätt 
individerna som kan anses ha möjlighet att utmana dessa invanda traditioner om att 
bilen skulle utgöra normen för hur transportsystemet kan byggas upp. Som 
yrkesutövare, i enlighet med Boyd (2012), har tjänstemännen möjlighet att gå utanför 
ramarna och utmana den rådande strukturen varje dag, vilket däremot kan upplevas mer 
eller mindre besvärligt utifrån vilka strukturer som existerar på stadsbyggnadskontoret 
(Boyd, 2012:244).  

6.2.4 INDIVIDUELL KAPACITET 
Det nya inslaget på stadsbyggnadskontoret, åtminstone i projektet Västra Roslags-
Näsby, tycks ändå vara att hållbarhet och hållbart resande, där inte bara bilen är satt i 
fokus, lyfts upp till diskussion. Inom den diskussionen verkar många ha öppnat upp för 
andra perspektiv vilket gör att det blir lättare för enskilda tjänstemän att driva specifika 
frågor som främjar ett hållbart resande. Rutinerna för hur en ”grön resplan” ska tas emot 
initierades till exempel av trafikstrategen som därmed aktivt initierat ett nytt inslag i 
arbetssättet på förvaltningen vilket är något som övriga tjänstemän kan luta sig mot när 
exploatörer sedan vill ansöka om ett lägre parkeringstal.  
   

”Sen har jag jobbat jättemycket med bilpool, och pratat lite med exploatering om hur man ska kunna 
avtala så att det blir säkrare […] och sen, jag har väl tagit fram rutin för grön resplan som är en del i 

parkeringsstrategin, och där är det ju att exploatörerna kan ansöka om att få lägre parkeringsnorm om 
man gör mobility management-åtgärder” (trafikstrateg) 

 
Trafikstrategen upplever ändå att hon kan vara flexibel i sitt arbete och utmana rådande 
jargong och tankesätt där hon exempelvis initierade en workshop inom arbetet med 
trafikstrategin. Tidigare var parkeringsnormen 1,5 för allt i kommunen men nu uppfattar 
hon trots det att många öppnar upp för en diskussion om hierarkier i trafiken vilket 
tyder på att det pågår en förändring i hur det talas om transporter i kommunen (jfr 
Morley, 2000).    
 

”Nej men lite svårt tror jag att driva det på egen hand som enskild handläggare även om vissa kanske 
lyckas bättre än andra för att de har den retoriken” (planarkitekt) 

 
”Om du har kunskap om en fråga så måste du ju som tjänsteman lyfta frågan till det den är. För det kan 

ju inte politiken veta, alltid. Så det har man ju som en skyldighet att göra också” (hållbarhetsstrateg) 
 

Enligt planarkitekten skulle möjligheten att driva en fråga delvis handla om förmågan 
hos enskilda individer. Samma resonemang går igen hos trafikingenjören och 
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hållbarhetsstrategen som båda menar att det är vissa tjänstemän som utmanar rådande 
tankesätt på grund av att de har en viss personlighet där hållbarhetsstrategen anser att 
tjänstemän har en skyldighet att lyfta frågor till politiken som anses viktiga. Vidare 
berättar trafikingenjören att han upplever att en del personer är mer drivna i frågan och 
att det troligtvis beror på personlighet vilket kan vara ett tecken på hur tjänstemän 
agerar olika utifrån deras personliga undermedvetna föreställningar (jfr Håkansson, 
2005).  

 
”Nej jag tror egentligen att alla jobbar för det men jag tror att det finns nog olika mycket förståelse för 

hur viktigt det är för framtiden. Vi är ju personer alla här också, det är några som källsorterar och några 
som inte gör det och på samma sätt jobbar nog alla för att folk ska cykla mer men gör det kanske med 

mer övertygelse eller mindre övertygelse” (trafikingenjör) 
 

”Ja, men det tror jag mer är personbundet liksom, att antingen är man en sådan person som gör det eller 
så, det handlar inte så mycket om vad man får för roll egentligen, utan antingen är man en sådan som 

känner att jag måste utmana det här, ”det här känns inte okej, nu måste det här lyftas på ett sätt” 
(hållbarhetsstrateg) 

 
Vid uppstarten av hållbarhetsprogrammet blev det diskussioner om vad det innebär att 
arbeta med hållbara transporter. Hur det påverkar ekonomiskt och påverkan på områdets 
attraktivitet var frågor som lyftes av politiken och för att hantera det berättar 
trafikstrategen att de tog fram ett flertal utredningar för att öka kunskapen i de frågorna. 
Trafikstrategen berättar att de inom projektgruppen behövde veta mer om olika åtgärder 
som kunde främja ett mer hållbart resande; bilpool, laddstolpar och elbilar; vilket gjorde 
att de, delvis på initiativ från styrgruppen, bjöd in, ett bilpoolsföretag som fick berätta 
om sin verksamhet. Hon menar att projektgruppen var tvungna att öka kunskapen i 
dessa frågor för att sedan kunna framföra det till chefer och politiker, men även för att 
de själva kände att de ville utöka kunskapen. Sådana typer av åtgärder tyder på att det 
finns en vilja att veta mer om hur hållbart resande kan fungera och att viljan leder till 
handlingar i en mer hållbar riktning. Fler handlingar i den riktningen skulle således 
kunna öka den interna resiliensen eftersom att implementering av ny kunskap skulle 
bidra till en förnyelse av verksamheten eftersom att organisationen får ny kunskap och 
utvecklas när individer inom organisationen får utökad kunskap (jfr Beatley, et. al., 
2009; Naess, 2001; Berkes & Folke, 1998). Även hållbarhetsstrategen har inte bara i 
Västra Roslags-Näsby utan generellt i kommunen initierat olika seminarier, 
föreläsningar och kunskapshöjande aktiviteter.  
 
Det framgår tydligt från samtliga respondenter på stadsbyggnadskontoret att 
hållbarhetsstrategen spelar en viktig roll i processen genom att hon varit drivande i 
frågan och bevakar att hållbarhetsdimensionen generellt sett finns med i diskussionen. 
Någon påpekar att hållbarhetsstrategen mer kan komma ihåg att lyfta mjuka värden och 
social hållbarhet medan någon annan tycker att det är de från infrastrukturenheten som 
framför allt bevakar det praktiska i hur hållbara transporter kan komma att påverka 
platsen. Samtidigt talar samtliga tjänstemän om att alla har med sig ambitionen att det 
ska planeras för ett hållbart resande även om det under intervjuerna går att urskilja vissa 
olikheter i hur de olika respondenterna talar om hållbart resande och 
beteendepåverkande åtgärder, något som skulle kunna grunda sig i subjektiva 
värderingar och deras retorik. Eftersom att hållbarhetsstrategen jobbar med dessa frågor 
varje dag är det troligtvis lättare för henne att se hur de skulle kunna jobba med mobility 
management och hållbart resande, medan de andra är mer fokuserade på enskilda 
planeringsprojekt. Trots ett engagemang tycks det vara svårt att styra undan för gamla 
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rutiner och arbetssätt för hur saker ska göras. Viljan, intresset och ambitionen verkar 
således finnas hos många men frågan är om det räcker för att implementera det i den 
löpande verksamheten. Istället verkar det inledningsvis krävas eldsjälar som snarare 
skulle bero på personlighet än yrkes- eller utbildningsbakgrund vilket gör att arbetet 
med hållbart resande i ett sådant sammanhang blir osäkert då det är beroende av drivna 
personer med ett intresse att driva dessa frågor i organisationen (jfr Håkansson, 2005).  
 

”Jag tror att [hållbarhetsstrateg] som person där också har haft en viss vikt, och drivit på i de här 
frågorna och sen så har det blivit något som blivit gruppgemensam grej. Att alla förstår att det här är 
tänket, och då vill man ju… vår utgångspunkt är att vi vill göra så bra som möjligt utifrån de riktlinjer 

som vi har in i det. Och då blir det ju att man börjar titta på de här sakerna, som sagt, eftersom att 
väldigt många i gruppen tror jag ändå på något sätt brinner för de här frågorna och tycker att det är 

väldigt roligt att vi just får hålla på med det, så har det varit väldigt mycket lättare på det sättet” 
(trafikingenjör)	  

 
Det mest påtagliga som framkommit genom intervjuerna således är att det till stor del 
tycks vara individbaserat i vilken grad som hållbarhetstänket och att ställa om till ett 
mer hållbart resande kan få genomslag på stadsbyggnadskontoret. Trots att det finns ett 
politiskt beslut att utveckla en hållbar stadsdel som alla måste förhålla sig till verkar de 
enskilda tjänstemännen i hög grad påverka i vilken utsträckning som hållbart resande 
kan få genomslag i förvaltningens arbete. Samtidigt kommer det fram under 
intervjuerna med tjänstemännen att det också är viktigt att det finns styrning och stöd 
uppifrån chefs- och ledningsnivå för att det ska kännas lättare att driva arbetet mot mer 
hållbart resande i olika projekt. 
 
”Om man blev uppmuntrad av chefer så liksom, så tror jag att man skulle ha mer stöd i det. Eller att man 

har en diskussion på sin enhet och ”ja men borde vi inte tänka lite mer såhär och såhär” och sådant 
händer ju hela tiden, så det skulle nog kanske kunna gå” (planarkitekt) 

 
Många av respondenterna återkommer till betydelsen av vilka personer som arbetar på 
stadsbyggnadskontoret för att framgångsrikt kunna styra om till att arbeta med mer 
hållbart resande. Planarkitekten menar att vilka frågor som har drivits inom ramen för 
projektet Västra Roslags-Näsby troligtvis har formats av vilka personer som har varit 
med i projektet medan trafikingenjören även påtalar att förändringar i politiken har 
upplevts underlätta arbetet med hållbarhet generellt sett. Samtliga tjänstemän reflekterar 
över att det är en relativt ung projektgrupp och många nya yngre tjänstemän som arbetar 
på stadsbyggnadskontoret vilket tycks påverka vad som diskuteras och att gång, cykel 
och kollektivtrafik har lyfts upp till diskussion på ett annat sätt än det gjorts tidigare. En 
ny generation tjänstemän med olika roller i stadsbyggnadsprocessen och med nya 
perspektiv och kunskap har därmed möjlighet att påverka organisationen inifrån och på 
så sätt ställa om till att planera för ett mer hållbart resande (jfr Naess, 2001; Gupta, et. 
al., 2010).  
 
På så sätt kan stadsbyggnadskontoret anses vara mänskligt i och med att dess 
organisation är uppbyggt kring individer som inom sin livsvärld förhåller sig till 
omgivningen de befinner sig i och när denna förändras, efter att ny kunskap och nya 
perspektiv har utvecklats, kan även deras förhållningssätt och handlingar förändras. 
Detta gör att institutionen är förändringsbar i takt med att individerna förändras och en 
stor del av stadsbyggnadskontorets kapacitet att anpassa sig till utmaningar kan anses 
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finnas hos de enskilda tjänstemännen (jfr Berkes & Folke, 1998; Galaz, 2012; Gupta, et. 
al., 2010).  
 
I Västra Roslags-Näsby där det planeras för många nya typer av lösningar för att 
förstärka hållbarhetsdimensionen i området verkar också en ny typ av resiliens byggas 
upp som inte tidigare i den bemärkelsen varit lika påtaglig i kommunen. Delvis byggs 
det upp en mer hållbar och resilient stadsdel men framför allt finns det inslag i 
stadsbyggnadsprocessen att utveckla en mer kapacitetsstark och resilient förvaltning.  
	  

6.3 MOBILITY MANAGEMENT I VÄSTRA ROSLAGS-NÄSBY  

6.3.1 VÄLKOMNA NYA PERSPEKTIV 
Förutsättningarna för att anpassa stadsbyggnadskontoret till att kunna hantera ett mer 
hållbart resande i kommunen tycks alltså vara starkt beroende av individerna som 
bygger organisationen. Eftersom att de i stor utsträckning verkar bygga upp kapaciteten 
är det också hos dem som förmågan att anpassa stadsbyggnadskontoret till en förändrad 
omvärld ligger (jfr Gupta, et. al., 2010). Möjligheten att ställa om till att planera för ett 
mer hållbart resande där fotgängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer får ta allt 
större plats i stadsrummet i Västra Roslags-Näsby tycks därför kunna öka i takt med att 
projektgruppen och andra involverade aktörer får större kännedom i hållbart resande, 
inom vilket beteendepåverkande åtgärder är ett arbetssätt (Banister, 2008; Banister, 
2011). Om hållbara transportmedel ska kunna konkurrera med den privata bilen behöver 
planeringen underlätta och uppmuntra Täbybor att välja att cykla, gå eller resa med 
kollektivtrafiken i större utsträckning än idag. Genom planmonopolet finns det potential 
för stadsbyggnadskontoret att implementera mobility management för att försäkra sig 
om att medborgarna får bästa möjliga förutsättningar att resa mer hållbart i sina 
vardagsliv. Att arbeta med mobility management är därmed ett effektivt sätt för 
kommunen att uppmuntra enskilda individer till att förändra sina resebeteenden, under 
tiden som andra policies och förändringar som stödjer hållbara transportmedel sker på 
nationell och global nivå (Naess, 2001). Stadsbyggnadskontoret är än så länge i starten 
av att börja arbeta med mobility management. I hållbarhetsprogrammet framgår dock att 
mobility management ska utgöra en del i att uppnå ett mer hållbart resande i den 
framtida stadsdelen Västra Roslags-Näsby (Stadsbyggnadskontoret, 2013a).  
 
”… om man tittar på hur kommunen ser ut så är det ju väldigt väl täckt av tillgång till Roslagsbanan […] 

Det skulle kunna vara så att man åkte väldigt mycket mer kollektivt tycker jag än vad man gör i Täby” 
(trafikingenjör) 

 
Täby, och inte minst Västra Roslags-Näsby, har en stor resurs i att Roslagsbanan 
slingrar sig genom kommunen. Trafikingenjören menar att Täbybornas resor i allt högre 
grad skulle kunna utgöras av kollektivtrafiken men reflekterar över att människor är 
vanemänniskor och att det kan vara svårt att bryta ett invant beteende, på samma sätt 
som att invanda beteenden på stadsbyggnadskontoret kan vara svåra att förändra (jfr 
Håkansson, 2005). Geografiskt finns det därmed potential för en högre andel 
kollektivtrafikresenärer i och med Västra Roslags-Näsbys läge, vilket även konstateras i 
översiktsplanen för Täby (2010), och med utbyggnaden av Roslagsbanan till dubbelspår 
kommer kapaciteten på spåren att öka vilket bör kunna attrahera ännu fler att resa med 
Roslagsbanan. Samtidigt finns det stor potential att arbeta med mobility management i 
utbyggnaden av den nya stadsdelen i och med att ambitionen är hög vad gäller att 
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planera för en stationsnära hållbar stadsmiljö. Kommunikatören för Västra Roslags-
Näsby menar på samma sätt att det stationsnära läget, inriktningen mot hållbarhet samt 
variationen i området utgör nyckelord i kommunikationen av området men att mobility 
management inte ännu är en del i den kommunikationsplan som tas fram för projektet. 
Även om begreppet mobility management är främmande för henne ser hon en PR-
potential i åtgärder som främjar hållbarhet och kollektivtrafikresande. Genom 
kommunikationen och marknadsföringen av området kan beteendepåverkande åtgärder 
förstärkas vilket visar att konceptet även kan användas av andra individer än endast 
projektmedlemmar i ett stadsbyggnadsprojekt (jfr Naess, 2001). Viktigt i det arbetet 
torde vara att arbetet samordnas med berörd projektgrupp för att paketera unika åtgärder 
och kommunikation för respektive detaljplan och utbyggnadsområde (jfr Beatley, et. al., 
2009).  
 
De enskilda tjänstemännen på förvaltningen har möjlighet att utnyttja sina befintliga 
nätverk inom och utom kommunen för att lyfta in mobility management i den redan 
pågående diskussionen som där förs. Med tanke på att tjänstemännen formar nätverken 
genom sin kunskap och erfarenhet har de därmed en inneboende möjlighet att 
introducera mobility management i diskussionerna (Naess, 2001). Samverkan med 
andra utgör således en stor del i att arbeta med mobility management och det är i 
samarbetet med andra som möjligheten finns att skapa en samsyn kring hur ett område, 
eller hela kommunen, ska kunna utvecklas där det är lätt för människor att gå, cykla och 
ta sig till bussen eller tåget (jfr Trivector Traffic, 2013). Respondenten från Trivector 
menar också att det handlar om att gemensamt utforma en produkt och att det måste ske 
i dialog med andra inblandade aktörer för att det ska kunna bli framgångsrikt. I likhet 
med detta berättar kommunikatören att hon initierat möten med byggherrarnas 
kommunikatörer för att odla kontakten kring hur kommuniceringen av området skulle 
kunna fungera. Hon menar att det gäller att fånga upp möjligheterna för hur området 
kan marknadsföras och med byggherrarna hitta ett gemensamt språk. Såsom i Lund där 
vissa stadsdelar marknadsförs som bilfria områden har Västra Roslags-Näsby möjlighet 
att kommunicera området utåt som en hållbar stadsdel där det ska vara lätt att röra sig 
till fots, med cykel och kollektivtrafik inom både kommunen och regionen. Genom att 
ha lagt en grund tillsammans med byggherrarnas kommunikatörer torde det vara möjligt 
att fortsätta samarbetet under utbyggnaden av området liksom efter inflytt (jfr Trivector 
Traffic, 2013). Således utgör kommunikatörens samarbete med byggherrarna ytterligare 
ett nätverk att dela och utveckla mobility management inom vilket kan stärka 
förvaltningens förändringsförmåga att ställa om till ett mer hållbart transportsystem (jfr 
Hall i Beatley, et. al., 2009; Banister, 2011).  
 
Eftersom att mobility management anses vara ett ”mjukt verktyg”, gentemot fysiska 
åtgärder i den byggda miljön vilka beskrivs som ”hårda” åtgärder (EPOMM, 2012), kan 
det anses vara enklare för den enskilda tjänstemannen att påverka trafik- och 
samhällsplaneringen mot mer hållbara transporter genom att arbeta med mobility 
management. Jämfört med förändringar i den fysiska infrastrukturen är mobility 
management ett flexibelt och kostnadseffektivt verktyg vilket gör att det kan anammas 
inom flera faser av planprocessen (Trivector, 2015 muntlig; EPOMM, 2012). 
Åtgärderna är anpassningsbara efter behov och förmåga vilket gör att 
stadsbyggnadskontoret kan bygga upp sin anpassningsförmåga genom att börja använda 
mobility management i stadsbyggnadsprocessen (jfr Boyd & Folke, 2012; IPCC, 2007). 
Skulle nya målgrupper flytta in i ett område behöver eventuellt andra åtgärder tas fram 
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för att möta just deras behov vilket det också stödjer. Därmed är flexibiliteten inbyggd i 
konceptet vilket gör att när omvärlden förändras kan även mobility management-
åtgärderna förändras (Boyd, 2012).  
 
Som framgår i avsnitt 6.2.4 tycks kapaciteten att anpassa sig till att arbeta med mer 
hållbart resande till stor del finnas hos tjänstemännen. På stadsbyggnadskontoret skulle 
därför flera tjänstemän som på olika sätt är involverade i stadsbyggnadsprocessen kunna 
lyfta in mobility management i arbetet (jfr Boyd, 2012). Konceptet möjliggör därmed 
att ett starkare resilient tänk kan utvecklas då det till sin natur tillåter tjänstemän att 
arbeta utanför ramarna (Eraydin & Taşan-Kok, 2013). Dess flexibilitet gör det möjligt 
för enskilda tjänstemän att hålla mobility management levande på förvaltningen till dess 
att konceptet har blivit en integrerad del av verksamheten och på så sätt har 
tjänstemännen chans att forma hur mobility management ska kunna förstås och 
användas i Täby. Ett löpande arbete med beteendepåverkande åtgärder, i kombination 
med förändringar i den fysiska miljön, bidrar därmed till att ställa om hur transporter 
kan hanteras och planeras för på stadsbyggnadskontoret (jfr Boyd, 2012; Eraydin & 
Taşan-Kok, 2013; Crona & Bodin i Boyd & Folke, 2012). 
 
Ja, och ett personligt engagemang, som det är nu, oftast från en som är nyanställd och kommer med den 
typen av utbildning, blivit lite vidare och det kan man ju säga till 90 procent eller 80 procent av alla som 
jobbar med det här så är ju alla ganska unga. Och ganska nya. Och det är ganska självklart, det behövs 

det nya, det är nytt sätt att tänka (konsult Tyréns) 
 
Däremot anser respondenten från Tyréns att det finns en osäkerhet och fara i att det är 
just enskilda tjänstemän som måste lyfta frågan för att den ska kunna få fäste i 
organisationen (Tyréns, 2015 muntlig). Han menar att det ställer väldigt höga krav på 
den enskilda individen att lobba för dessa frågor vilket inte alltid är enkelt då det kan 
finnas motstånd internt där risken är att arbete med beteendepåverkande åtgärder inte 
alltid passar in med den rådande kulturen i organisationen. Enskilda individer måste 
alltså våga driva frågan trots att det kanske inte alltid finns en attityd eller struktur som 
stödjer det vilket kan försämra förutsättningarna för konceptet att växa (jfr Gupta, et. al., 
2010). Mobility management kan då inte användas lika slagkraftigt som det hade kunnat 
användas om det hade varit mer förankrat i organisationen, hos chefer och i lednings- 
och styrgrupper. Enligt respondenten från Tyréns behövs det därför engagemang och 
kunskap hos inte bara enskilda handläggare eller projektledare utan även hos chefer. På 
liknande sätt menar trafikingenjören att beroende på vilken chef och vilka medarbetare 
som finns på förvaltningen kan det vara lättare eller svårare att utmana och lyfta in nya 
perspektiv, särskilt som helt ny i en organisation. Att chefer och andra högre uppsatta 
personer i organisationen har kunskap i och förståelse för vad mobility management 
innebär, hur det kan arbetas in i verksamheten samt vilka vinster det medför anser 
respondenten från Tyréns vara ytterst viktigt. Vidare menar han att mobility 
management inte ska behöva nötas av tjänstemännen själva utan chefer, och gärna 
chefer högre uppsatta i organisationen, måste ta ett ansvar för att lyfta in det i 
verksamheten vilket sedan kan influera de direktiv som ges till förvaltningar och 
enheter. Detta styrks av trafikstrategen som menar att det varit viktigt för arbetet att 
styrgruppen varit positiv till den hållbara inriktningen och att det gjort att 
projektgruppen har fått lov att lägga tid och resurser på att ta fram utredningar för 
Västra Roslags-Näsby. Det visar att det finns en förståelse på högre nivå för att ämnet är 
viktigt vilket ökar förutsättningarna att ställa om till att även inkludera 
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beteendepåverkande åtgärder i trafik- och samhällsplaneringen (jfr Banister, 2008). Det 
räcker således inte med engagemang hos enskilda utan engagemanget behöver 
kompletteras med en struktur för hur mobility management kan tas tillvara i Täby (jfr 
Boyd & Folke, 2012).   
 
För att mobility management ska kunna bli en integrerad del av verksamheten anses 
arbetet, enligt respondenten från Tyréns, samtidigt behöva bedrivas på strategisk nivå på 
till exempel ett stabskontor i kommunen. Där skulle det enligt honom behöva finnas 
särskild mobility management-kompetens som kan leda det strategiska arbetet i hela 
kommunen. I Täby skulle en mobility management-strateg eller samordnare på 
stabsnivå kunna driva arbetet med beteendepåverkan i transportsystemet internt mot 
flera förvaltningar och förankra mot politiken och centrala chefer, medan projektledarna 
och handläggarna kan driva arbetet i den löpande verksamheten med utgångspunkt i det 
övergripande och strategiska arbetet. En mobility management-strateg kan samtidigt 
arbeta med att stärka samverkan med privata aktörer och kollektivtrafikbolag för att 
underlätta samarbete vid senare skeden i stadsbyggnadsprocessen (jfr 
Energimyndigheten, 2015). Denne skulle även kunna delta i planprocessens olika delar 
för att bevaka att åtgärder för hållbart resande följer med under hela processen. Här 
skulle en backcastingmetod kunna användas för att skapa en gemensam bild över vilket 
resultat som förväntas uppnås inom en viss tid (Robért, 2007). Att staka ut vilka steg 
som måste genomföras för att nå det slutliga målet skulle vara mobility management-
strategens ansvar medan projektmedlemmarna i stadsbyggnadsprojektet skulle ansvara 
för att genomföra de olika stegen inom respektive skede i processen. Det skulle göra att 
mobility management får följa med som en naturlig förutsättning under hela projektets 
gång utan risk att falla bort under processen (Tyréns, 2015 muntlig). 
 
Vidare kan mobility management på en strategisk nivå även ge bättre förutsättningar för 
mobility management att kunna hanteras som en process och inte uteslutande som 
fristående projekt eller åtgärder. Att förhålla sig till mobility management som en 
löpande process att hantera transportbehovet i Västra Roslags-Näsby anknyter till 
respondenten från Tyréns reflektioner om att potentialen för mobility management 
riskerar att begränsas till att endast handla om kampanjer och pilotprojekt. Idag på 
stadsbyggnadskontoret kan den största förutsättningen för att driva mobility 
management som en process, det vill säga att löpande hantera transportsystemet och 
främja en mer hållbar användning av det, anses vara tjänstemännens egen kunskap och 
driv, de nätverk inom vilka de verkar (jfr Cartalis, 2014) liksom de uppdaterade 
strategier och planer som framhåller hållbart resande som en viktig del i kommunens 
utveckling (jfr Täby kommun, 2010; Stadsbyggnadskontoret, 2013c; Boyd, 2012).  
 
Hållbarhetsprogrammet för Västra Roslags-Näsby kan ses som en vision för hur den 
nya stadsdelen kan ta form (Stadsbyggnadskontoret, 2013a) vilket gör att programmet i 
sig utgör en sorts kapacitet för att ett mobility management-arbete ska kunna växa fram. 
Hållbarhetsprogrammet sätter därmed kurs mot en mer hållbar mobilitet och ett mer 
transportsnålt samhälle då dess inriktning delvis fokuserar på att uppmuntra och 
underlätta för hållbara transportmedel (jfr Kemp & Rotmans, 2004). Programmet har 
även den fördelen att det tagits fram av en bred grupp aktörer för att förankra på många 
håll i organisationen; bland tjänstemän, politiker och styrgrupp. I arbetet med 
hållbarhetsprogrammet finns ytterligare en fördel som gör stadsbyggnadskontoret än 
mer förberett inför vidare arbete med Västra Roslags-Näsby vilket är att det har förts 
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intervjuer med Täbybor om deras resvanor (Stadsbyggnadskontoret, 2013a). Insikterna 
som framkommit kan utgöra en grund för vidare arbete med mobility management i 
stadsdelen och på det sättet finns redan ett visst mått av kapacitet inbyggt i 
hållbarhetsprogrammet som kan byggas vidare på. I projektet Västra Roslags-Näsby 
skulle det kunna innebära att hållbarhetsprogrammet är, utöver de enskilda 
projektmedlemmarna, det starkaste inslaget av kapacitet i att ställa om till mer hållbart 
resande i den framtida stadsdelen (jfr Boyd, 2012). 
 

”… och när man hör det [mobility management] kan man tro att det bara är ett modeord som man 
slänger sig med för att låta lite häftig men att, det finns ett bra tänk med det, och tillsammans med att 
man bygger på rätt sätt med tanke på fri rörlighet inom områdena så tror jag att man kan nå väldigt 

mycket positivt med det” (trafikingenjör) 
 
Medan hållbarhetsprogrammet kan anses utgöra en god utgångspunkt att arbeta med 
hållbara resebeteenden menar samtidigt en del av tjänstemännen att mobility 
management är ett relativt nytt begrepp på förvaltningen och att det inte alltid är tydligt 
vad dess innebörd är. Det upplevs därför som att det kan finnas motstånd från en del 
tjänstemän på förvaltningen att ta det till sig. Trafikingenjören menar då att det är 
viktigt att informera om vad konceptet innebär och hur det kan användas för att 
avdramatisera det nya inslaget på förvaltningen. Återigen framkommer det att ökad 
kunskap i ämnet upplevs vara nödvändigt för att förståelse och acceptans ska kunna 
skapas hos medarbetarna som sedan är de aktörer som har potential att driva arbetet 
med hållbart resande framåt i kommunen. Mobility management kan således ses som ett 
nytt sätt att tänka på stadsbyggnadskontoret vilket gör att om det väl får fäste byggs 
resiliensen upp och förvaltningen kan då anses stå än starkare förberedd för de 
utmaningar som väntar inom transportsystemet (jfr Beatley, et. al., 2009; Schmitt, 
2013). Råder däremot en motvilja till att anpassa befintliga arbetssätt till nya perspektiv 
hotas den resiliens som är under uppbyggnad (jfr Hall i Beatley, et. al., 2009). 
Utbildning i vad mobility management är och dess möjligheter att utnyttja och 
effektivisera befintligt transportsystem kan därför ses som en grundförutsättning i att 
börja implementera det i verksamheten (jfr Tyler & Moench, 2012).  
 
Det har tagits initiativ till att öka kunskapen internt på stadsbyggnadskontoret genom 
seminarier och informationsmöten men det verkar inte ha fått det genomslag som 
önskats av trafikstrategen. Vidare berättar hon att de haft information internt om 
mobility management av en konsult men att det varken var någon tjänsteman eller chef 
som följde upp det vilket tyder på att det finns svårigheter på stadsbyggnadskontoret 
med att tillämpa konceptet (jfr Gupta, et. al., 2010). På samma sätt upplever 
respondenten från Tyréns att intresset för mobility management växer och att seminarier 
om hållbart resande och beteendepåverkande åtgärder ofta har många besökare från 
kommunerna men att det ofta inte leder till beställningar av utredningar eller liknande. I 
och med att mobility management är i startgroparna i Täby och både tjänstemän, 
politiker och exploatörer mer eller mindre är medvetna om de utmaningar inom 
transportsystemet som kommunen står inför finns det potential att anamma konceptet 
och använda det i stadsbyggnadsprocessen (jfr Banister, 2008). Däremot visar den 
skiftade graden av intresse att arbetet riskerar att stanna upp på individnivå hos de som 
är mest intresserade vilket kan försvåra implementeringen i organisationen (jfr Gupta, 
et. al., 2010).  
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Genom hållbarhetsprogrammet och byggherredialogen finns däremot förutsättningar att 
arbeta in mobility management och byggherredialogen är således en plattform att ta 
tillvara som även i fortsättningen kan användas för att utveckla vad mobility 
management kan innebära i Västra Roslags-Näsby (jfr Boyd, 2012). Planarkitekten 
berättar att många som är involverade i projektet, däribland byggherrar, ser fördelarna 
med det stationsnära läget och det utbud av hållbara transporter som finns och planeras i 
området. Det gör dock att fokus riskerar att endast läggas på utbudet av transporterna 
och mindre på efterfrågan, något som både respondenten från Trivector och Tyréns 
menar inte korrelerar med mobility management. Istället kan beteendepåverkande 
åtgärder anses kunna komplettera utbudet av den fysiska infrastrukturen för att 
underlätta och uppmuntra de framtida boende att också utnyttja tåget, cykelbanorna och 
framtida bilpooler (jfr Robért, 2007; Energimyndigheten, 2013). Även respondenten 
från Trivector upplever att det finns svårigheter att tänka i banorna av efterfrågan 
snarare än utbud som det vanligtvis görs, enligt citatet nedan.  
 

”Uppdraget är att bygga en cykelbana. Inte att få folk att cykla på den” (konsult Trivector) 
 

”… och vi har också under den här byggherredialogen pratat om de olika karaktärerna som kommer 
flytta hit, en bild av vilka som kan komma att bo här så att det ska passa alla, och då blir det ganska 

tydligt att alla kommer kunna… bor ju här för att kunna nyttja tåget och kunna resa enkelt till Täby C 
men cykel kanske, ta lokalbussen. Alla förstår ju att det är en dragningskraft och det är mycket det som är 

fördelen” (planarkitekt) 
 
Genom att fortsätta byggherredialogen finns således möjlighet för tjänstemännen på 
stadsbyggnadskontoret att även utförligare diskutera efterfrågan. Under 
byggherredialogen med tema hållbara transporter var många byggherrar intresserade av 
att diskutera mer hårda åtgärder, däribland parkering. I och med att intresset för att 
bygga i Västra Roslags-Näsby är stort och byggherrarna själva även kan se vinster i att 
sänka parkeringstalet finns stor potential för stadsbyggnadskontoret att samarbeta kring 
efterfrågan av transportmedel och parkering med dem (jfr Trivector Traffic, 2013; 
Beatley, et. al., 2009).  
 

”Under samrådet ser man ju vilka som yttrar sig och då är det ju främst närboende som upplever oro 
men också kan se potentialen i att det kommer bli bra på sikt. Det är ju ändå positivt om man ser det ur 

ett samrådsperspektiv, att det inte bara är negativa synpunkter” (planarkitekt) 
 
Från erfarenheterna av mobility management som presenterats av Trivector och 
Energimyndigheten (2013) vittnar många kommuner om att förankring hos såväl 
politiker och andra tjänstemän som byggherrar och kollektivtrafikhuvudmän även är 
viktigt för att projekten skulle lyckas. Likväl anses det vara viktigt att det är förankrat 
hos medborgarna. Hittills i processen verkar det inte ha funnits inslag av 
medborgardeltagande, utöver samrådet för detaljplanen. Ett ökat inslag av 
medborgardeltagande skulle enligt Beatley, et. al., (2009) skapa bättre förutsättningar 
att arbeta med mobility management i senare skeden av utbyggnaden då även 
medborgarna hade involverats i förändringsarbetet i ett tidigt skede (jfr Beatley, et. al., 
2009). Om mobility management kan förankras både uppåt i organisationen i Täby 
liksom neråt med medborgarna kan det således komma att stärka och underlätta 
implementeringen av de kommande konkreta mobility management-åtgärderna (jfr 
Eraydin & Taşan-Kok, 2013; Boyd, 2012). Vidare skapar det en högre acceptans och 
tilltro till det nya konceptet (jfr Beatley, et. al., 2009). Trafikstrategen berättar bland 
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annat under intervjun att de har planer på att införa en cykeldag i kommunen där dialog 
med medborgarna om hur olika beteendepåverkande åtgärder som främjar cykling 
skulle kunna ta plats. Initiativ som dessa tenderar att stärka kapaciteten med att arbeta 
för att fler ska vilja resa hållbart och kan samtidigt stärka acceptansen hos Täbyborna 
(ibid).  
 

”I cykelplanearbetet så jobbar vi med att ta fram en cykeldag varje år där man pratar cykel och vad 
kommunen gör, pratar trafiksäkerhet och promotar att vi bygger ut cykelnätet, och det är ju en viktig del i 

att försöka få folk att tänka om, tänker jag” (trafikstrateg) 
 

6.3.2 ATT HANTERA MOBILITY MANAGEMENT  
Tidigare har mobility management ofta drivits av tjänstemän och projektledare på 
miljösidan, till exempel genom Agenda 21-samordnare. Uppfattningen är, enligt 
respondenten från Tyréns, att det har gjort det svårt att implementera mobility 
management på bred front i kommunerna då de har varit för isolerade i förhållande till 
andra i verksamheten. Konceptet mobility management har enligt honom också upplevts 
som otydligt vilket fortfarande tycks vara ett bekymmer enligt både trafikingenjören och 
trafikstrategen på stadsbyggnadskontoret i Täby. Om mobility management och 
omställningen till mer hållbara resebeteenden ska grundas på argument om miljö och 
klimat kommer det enligt respondenten från Tyréns inte att få samma genomslagskraft 
som om motiven är mer effektivt markutnyttjande, säkrare vägar eller bättre luftkvalitet 
varför detta bör framhävas i diskussioner om beteendepåverkande åtgärder med 
politiker och exploatörer (jfr EPOMM, 2012).   
 

”Om miljöfrågan ska vara drivkraften funkar det inte lika bra” (konsult Tyréns) 
 
Än så länge lyfts mobility management till stor del av engagerade tjänstemän med ett 
personligt intresse vilket till viss del kan försvåra implementeringen i 
stadsbyggnadskontorets ordinarie verksamhet. Risken är då att konceptet endast 
kommer att förstås och drivas av de mest engagerade tjänstemännen och begränsas till 
att bara få genomslag i enskilda projekt. Genom att istället argumentera för att mobility 
management kan leda till ett bättre balanserat transportsystem, mindre föroreningar och 
friskare medborgare samt mer mark att exploatera och mindre trängsel (EPOMM, 2012; 
Trafikverket, 2014) skulle det kunna fungera som ett mer kraftfullt verktyg i 
stadsbyggnadsprocessen. Att det dessutom kan påskynda att nå kommunens uppsatta 
mål om minskad klimatpåverkan och god bebyggd miljö (Stadsbyggnadskontoret, 
2013a) motiverar också en implementering av mobility management som koncept på 
stadsbyggnadskontoret.  
 

”Det är svårt att få det till att bli en del av den ordinarie verksamheten. Hittills har det varit en sorts 
verkstad för entusiaster. Då blir det inte den verkstad man behöver, det vill säga en faktisk, riktig 

inverkan” (konsult Trivector) 
 

Att hantera mobiliteten i området genom mobility management skulle således kunna 
skapa tryggare gator, säkrare cykelbanor, bättre flöden i trafiken med mindre trängsel 
som följd liksom ett ökat kollektivtrafikresande. Förutom effekter i boendemiljön för 
framtida invånare i Västra Roslags-Näsby kan det även leda till vinster för Täby 
kommun i och med att det behövs mindre investeringar i ny väginfrastruktur, liksom för 
privata exploatörer då färre parkeringsplatser behöver byggas och bekostas 
(Energimyndigheten, 2015). Däremot är det samtidigt av största vikt att det finns 
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attraktiva alternativ till bilen att marknadsföra och vara enkla att använda i vardagslivet 
för att de boende ska överväga att välja ett mer hållbart transportmedel än bilen att resa 
med, varför det är fördelaktigt att arbeta med mobility management i kollaktivtrafiknära 
lägen (ibid).  
 
Med den pågående stadsbyggnadsprocessen finns därmed möjlighet att integrera 
mobility management för att förstärka de fysiska åtgärderna som kommer att göras i 
miljön kring Västra Roslags-Näsby. Ett första steg i arbetet skulle kunna vara att göra 
en målgruppsanalys över vilka som potentiellt skulle kunna flytta in i området (Tyréns, 
2015 muntlig). För att få insikter om målgruppens resebehov kan en mobility 
management-utredning tas fram inom vilken det kan utredas vilka åtgärder som kan 
vara lämpliga att arbeta med för att nå de mål kommunen har satt upp för området 
(ibid). Utredningar kan beställas av konsultföretag som är inriktade mot mobility 
management och har erfarenhet av detta men respondenten från Tyréns varnar däremot 
för att upphandla utredningar för allt mobility management-arbete i kommunen 
eftersom att det riskerar att endast bli en konsultprodukt som sedan är svår att arbeta in i 
ordinarie verksamhet (ibid). Det tycks alltså vara viktigt att ha intern kompetens i 
området för att konceptet ska ha möjlighet att få fäste i organisationen vilket även stöds 
även av trafikstrategen som menar att det upplevs säkrare att ha kompetensen i huset än 
att behöva förlita sig på konsultstöd i processen (se avsnitt 6.2.2). Däremot kan det vara 
en svårighet för beställaren vid upphandling att veta vad den ska innehålla för att 
säkerställa att lämpliga åtgärder finns med i anbuden. Om detta anser respondenten från 
Tyréns att det är bekymmersamt att det inte finns ramar att beställa utifrån vilket kan 
göra att upphandlingarna istället blir otydliga (Tyréns, 2015 muntlig). Bristen på 
struktur för hur och var mobility management bör användas i processen kan därmed 
anses utgöra ett hinder för dess genomslagskraft.  
 
För Västra Roslags-Näsbys del är det ännu inte klart vem som ska ansvara för mobility 
management när arbetet väl startar utan just nu ligger det som en del i att arbeta med 
hållbara transporter inom hållbarhetsprogrammet (Stadsbyggnadskontoret, 2013a). 
Såväl exploateringsingenjören och hållbarhetsstrategen som trafikstrategen berättar att 
det inte finns uttalat än vem som ska ansvara för mobility management men att 
infrastrukturenheten, och möjligtvis trafikstrategen, ligger närmast till hands. 
Trafikstrategen kan anses ha potential att lyfta mobility management som koncept på 
stadsbyggnadskontoret i och med sin roll som projektledare för både parkerings- och 
trafikstrategin samtidigt som hennes personliga engagemang och intresse tycks vara en 
viktig komponent i arbetet (jfr Healey, 2007, Naess, 2001; Håkansson, 2005). Å andra 
sidan riskerar mobility management då att bli en produkt av infrastrukturenheten och 
begränsas till att endast vara en del av de gröna resplanerna. Därmed lyfts det inte till att 
bli det strategiska verktyg som mobility management kan fungera som. 
Stadsbyggnadskontoret står därmed inför utmaningen att lyfta mobility management till 
det övergripande koncept som det kan bli och i det behövs det tas ställning till hur högt 
beteendepåverkande åtgärder prioriteras i stadsutvecklingen. Trafikingenjören menar i 
citatet nedan att det finns en risk att mobility management krockar med andra intressen 
såsom trafiksäkerhet vilket kan utgöra ett hinder för implementeringen. Å andra sidan 
leder somliga mobility management-åtgärder till säkrare gator med mindre trängsel i 
och med att biltrafiken minskar (Energimyndigheten, 2013) vilket gör att mobility 
management-insatser skulle kunna användas för att skapa tryggare och säkrare gaturum.   
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”… i det finns det ju ett slags motstånd där man måste bestämma hur stor vikt ger vi till mobility 
management och resandebeteende. Så det är väl det, att man måste sätta ett värde på det för det kommer 
i konflikt med en del olika saker. Och då måste man bestämma sig: ’såhär viktigt är det’” (trafikingenjör) 
 
Det finns potential i Täby i och med den gröna resplanen liksom att 
hållbarhetsprogrammet ska biläggas markanvisningsavtalet där det finns möjlighet att få 
sänkta parkeringstal i utbyte mot att arbeta med mobility management-åtgärder. Att 
arbeta med flexibla parkeringstal kan således vara ett lokalt arbetssätt för att planera för 
ett mer flexibelt samhälle (jfr Banister, 2008). Enligt trafikstrategen har det även 
tidigare i Täby arbetats med bilpool, SL-kort och elladdstolpar för att främja ett hållbart 
resande för de boende trots att det inte har kallats för mobility management. Det tyder 
på att det finns idéer att bygga vidare på som skulle kunna organiseras i ett mer 
strategiskt mobility management-arbete och vidare formaliseras i en mobility 
management-plan.  

 
”Vet ej faktiskt, vi har ju inte jobbat med mobility management, det uttrycket, för att jag tror att många 
tycker att det är lite flummigt. Vi har jobbat med bilpool, elladdstolpar, SL-kort, alla de är ju mobility 

management-åtgärder men just det [ansvarig för mobility management] är inte utpekat” (trafikstrateg) 
 
Liksom att upphandlingen av mobility management-planer behöver vara tydlig anser 
exploateringsingenjören att de avtal som skrivs måste innehålla tydliga formuleringar 
för att få med de förutsättningar som kommunen avser få med. Däremot berättar hon att 
det inte kommer att föras in några paragrafer om mobility management i avtalen. 
Hållbarhetsstrategen å andra sidan berättar att hon gärna skulle avtala om mobility 
management och hållbart resande med exploatörerna och att de handlingsplaner som 
exploatörerna ska ta fram och som baseras på hållbarhetsprogrammet kan kopplas till 
avtalen. Även respondenten från Tyréns menar att avtal är bra att säkerställa mobility 
management-åtgärder inom. I avtalen kan, enligt honom, även skrivas in att exploatören 
förbinder sig att skriva avtal med den part de eventuellt väljer att sälja vidare till för att 
säkerställa att alla åtgärder och ansvarsfördelning följer med (Tyréns, 2015 muntlig). I 
avtalen finns möjlighet att säkerställa att särskilda mobility management-åtgärder 
tillkommer i ett område, såsom medlemskap i bilpool, attraktiva cykelparkeringar och 
gratis SL-kort under en period, i utbyte mot sänka parkeringstal för exploatören 
(Energimyndigheten & Trivector Traffic, 2013). I avtalen som kan anses fungera som 
ett ”hårt” verktyg finns därmed potential att få in ”mjuka” värden. Då det inte alltid går 
att hämta stöd i plan- och bygglagen i arbetet med hållbart resande kan exploaterings- 
eller markanvisningsavtalen trygga att åtgärder som främjar ett hållbart resande kan 
utföras.   
 
På samma sätt menar trafikingenjören utifrån sina erfarenheter att ”mjuka” trafikfrågor 
kan vara svåra att implementera men att det under tiden han arbetat på förvaltningen 
blivit lättare i och med att det finns en förståelse för att arbetet blir mer effektivt om det 
är uppbyggt kring ett system snarare än att endast ta itu med frågor på måfå. För att då 
stärka potentialen med mobility management behöver det enligt respondenten från 
Tyréns bli mer standardiserat. Att standardisera mobility management på 
stadsbyggnadskontoret, och i kommunen, skulle således minska dess flexibilitet men 
öka kapaciteten för konceptet att genomsyra den löpande verksamheten och vidare bidra 
till att anpassa stadsbyggnadskontoret till sin förändrade omvärld (jfr Boyd & Folke, 
2012). För mobility management är flexibilitet således både positivt och negativt. 
Positivt ur den aspekten att det går att föra in åtgärder i olika skeden i processen likaväl 
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som att åtgärderna är och bör vara unika för olika platser. Däremot kan det anses 
negativt då det inte går att arbetas med lika strukturerat som det hade behövts för att 
säkerställa att mobility management blir en naturlig del av processen (Tyréns, 2015 
muntlig). 
 
Avslutningsvis är ytterligare en utmaning på stadsbyggnadskontoret för att ställa om 
transportsystemet att kommunen som organisation delvis är uppbyggd kring 
mandatperioder. Detta anser hållbarhetsstrategen kan utgöra ett hinder för att tänka mer 
långsiktigt i kommunen och därmed riskerar resiliensen på stadsbyggnadskontoret att 
hämmas av kortsiktiga planer och beslut (jfr Cartalis, 2014).    
 

”Den största utmaningen det är att vi överhuvudtaget får igång ett sådant arbete. Alltså vad är den 
största utmaningen i det, det är att… vi behöver få uppdraget att få göra det. Och sen har vi fått 

uppdraget så handlar det sen om resurser. Och ja, får man ett uppdrag så får man ofta resurser då till 
det hela då. Och då tror inte jag att det är sådant stort problem egentligen, då kör vi ju igång liksom” 

(hållbarhetsstrateg) 
 
För att fullt ut omfamna det nya mobilitetsparadigmet behöver städer planeras och 
utformas på sätt som gör att människor inte behöver vara beroende av den privata bilen 
längre (Banister, 2008). För Västra Roslags-Näsbys del ska det vara enkelt att parkera 
cykeln invid stationen för att åka sista sträckan till arbetet och att cykla till universitetet. 
Täbyborna ska känna sig trygga i att deras barn kan cykla till skolan på egen hand 
liksom att det finns plats i stadsdelen för dem att leka på säkra gårdar, torg och parker. 
Fysiska åtgärder i den byggda miljön behöver planeras in för att åstadkomma sådana 
scenarier men sådana beteenden behöver även uppmuntras och underlättas för. Mobility 
management har den möjligheten att det kan stödja en användning av hållbara 
transporter, att utnyttja transportsystemet mer effektivt och att påverka människor till att 
välja rätt färdmedel innan resan har börjat (EPOMM, 2012). 
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7 SLUTSATS 
Syftet med denna studie har varit att öka förståelsen för hur omställningen till att 
planera för ett mer hållbart resande, med fokus på mobility management, i Västra 
Roslags-Näsby upplevs och kan hanteras av tjänstemän på stadsbyggnadskontoret i 
Täby kommun. Uppsatsen har ämnat besvara frågeställningarna (1) hur anpassar sig 
stadsbyggnadskontoret för att hantera omställningen till ett mer hållbart resande? samt 
(2) vilka möjligheter respektive utmaningar finns det inom stadsbyggnadskontoret att 
ställa om arbetet mot ett mer hållbart resande, inom vilket mobility management är ett 
verktyg?  
 
Att anpassa omställningen på stadsbyggnadskontoret 
Genom att undersöka den pågående stadsbyggnadsprocessen för Västra Roslags-Näsby 
framgår det i avsnitt 6.1.1 att ett ökat hållbarhetstänk går att finna på 
stadsbyggnadskontoret. Enligt tjänstemännen har hållbarhet och hållbara transporter 
under de senaste åren fått större utrymme i dialogen om transportsystemet och hur Täby 
som kommun ska kunna utvecklas i en mer hållbar riktning. Hur transporter och 
mobilitet i kommunen talas om tycks ha förändrats under de senaste åren där det enligt 
tjänstemännen finns en mer positiv inställning till att inkludera såväl cykel, gång och 
kollektivtrafik som bil i diskussionen om transporterna i samhällsplaneringen. 
Viljeinriktningen i kommunala planer och strategier har även uppdaterats och den något 
förändrade självbilden i Täby, som diskuteras i avsnitt 6.1.1 kan anses ha uppkommit ur 
viljan att följa med i samtiden allteftersom att omvärlden förändras och genom att det 
blir mer attraktivt att cykla och att resa med kollektivtrafiken.  
 
Den äldre ideologin finns dock fortfarande rotad i organisationen vilket gör att det ändå 
kan upplevas vara en stor utmaning att ställa om tankesättet kring hur Täby ska 
utvecklas för framtiden. Det har under de senaste åren samtidigt kommit in nya 
medarbetare av den yngre generationen vilket även har bidragit till nya perspektiv och 
ny kunskap på förvaltningen. Ur studien är det tydligt att tjänstemännen upplever att det 
generellt finns skillnader i hur yngre och äldre tjänstemän förhåller sig till hållbarhet 
och hållbart resande. Fortfarande råder normer och traditioner om att planera utifrån 
bilens behov vilket kan försvåra att nya tankesätt och idéer om hur planeringen skulle 
kunna uppmuntra och underlätta för mer hållbart resande kan få fäste i organisationen. 
Planeringstraditioner och invanda beteenden på stadsbyggnadskontoret utgör således 
hinder för att ställa om till en planering som i större utsträckning främjar hållbart 
resande (se avsnitt 6.1.2). I avsnitt 6.2.1 diskuteras även hur individer förhåller sig olika 
till hållbart resande och hur stadsutveckling kan hanteras beroende på tjänstemännens 
olika subjektiva livsvärld med slutsatsen att inneboende värderingar som skapas och 
upprätthålls genom studier, yrkeskompetens och förhållningssätt till sin omgivning i 
hög grad påverkar hur de agerar i sin yrkesroll och i arbete med att främja hållbart 
resande.  
 
Förvaltningens normer och traditioner går däremot att utmana och det är ytterst 
individerna i deras egenskap av yrkesutövare som tycks ha möjligheten att förändra 
planeringsinriktningen på stadsbyggnadskontoret. Som framgår i avsnitt 6.2.4 är det 
mest påtagliga som framkommit genom studien att det finns en stor kapacitet hos de 
enskilda tjänstemännen att förändra och utveckla stadsbyggnadskontoret i en mer 
hållbar riktning. Inom stadsbyggnadsprojektet Västra Roslags-Näsby upplever många 
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tjänstemän att det mycket handlar om ett personligt intresse och engagemang bland 
projektmedlemmarna som driver arbetet med hållbart resande framåt vilket även gör att 
de har en förmåga att tillgodogöra sig ökad kunskap om hållbart resande vilket stärker 
deras individuella kapacitet. En slutsats från studien är således att planeringen för ett 
mer hållbart resande är starkt beroende av vilka individer som finns inom förvaltningen. 
Även om tjänstemännen agerar inom ”spelets regler” har de genom sin kompetens och 
sitt engagemang potential att utmana dessa strukturer. När tjänstemännen utökar sin 
kunskap och skapar nya perspektiv på hur resandet i Täby skulle kunna fungera får även 
organisationen ny kunskap och har därmed möjlighet att anpassa sig till förändringar i 
omvärlden. Några upplever att det finns möjlighet att utmana och vara flexibel i sitt 
arbete medan andra upplever arbetet som styrt vilket kan göra det svårt att veta hur stor 
potential tjänstemännen har att påverka och förändra i praktiken. Förmågan att utmana 
normerna tycks ändå vara individbaserat trots formella och informella begränsningar på 
förvaltningen. Kapaciteten att ställa om till ett mer hållbart resande finns således till stor 
del hos individerna som bygger organisationen (se även avsnitt 6.2.2).  
 
Möjligheter och utmaningar på stadsbyggnadskontoret 
Kapaciteten bor dock inte endast i tjänstemännen själva; i deras engagemang och 
kompetens; kapaciteten finns även i de befintliga nätverk där tjänstemännen har 
möjlighet att ge plats i diskussionen åt hållbart resande. I dem finns tillfälle att lyfta 
mobility management för att etablera konceptet bland kollegor och andra aktörer och 
därmed integrera det i befintliga diskussioner. För att mobility management ska få 
genomslag på förvaltningen behövs dock ökad kunskap om dess potential att hantera 
transportsystemet. En slutsats är därmed att ökad kunskap och förståelse för mobility 
management som koncept och verktyg för att främja hållbara resebeteenden är oerhört 
viktigt för att nå acceptans för det nya inslaget på förvaltningen (se avsnitt 6.2.3 och 
6.3.1).  

Det har även visat sig vara viktigt för implementeringen att mobility management 
förankras väl både uppåt och neråt i organisationen samt att högre uppsatta chefer 
stödjer arbetet. Direktiv uppifrån upplevs utgöra en god förutsättning för att hållbart 
resande ska kunna drivas av tjänstemännen i projektet vilket gör att 
hållbarhetsdimensionen ökar på förvaltningen. I Västra Roslags-Näsby har det varit 
tydligt att uppdraget att skapa en hållbar stadsdel har varit en viktig förutsättning för att 
projektet har kunnat hålla fast vid hållbarhetsprofilen, bland annat i dialogen med 
byggherrarna. Det har även framkommit att det kan behövas ett strategiskt mobility 
management-arbete på en översiktligare nivå i kommunen för att förankra konceptet och 
för att underlätta implementering i detaljerade skeden av stadsbyggnadsprocessen. Ett 
annat användbart inslag för att arbeta med mobility management är att säkerställa 
mobility management-åtgärder i markanvisnings- eller exploateringsavtal (se avsnitt 
6.3.1).  

Studien visar även att med hållbarhetsprogrammet har en bredare diskussion ha uppstått 
om vad hållbarhet kan innebära i Täby och Västra Roslags-Näsby vilket har skapat ett 
underlag att stötta arbetet med hållbart resande på. Av studien framgår även att 
byggherredialogerna tycks ha skapat en plattform för dialog och samverkan mellan de 
involverade aktörerna i processen som bör tas tillvara framöver för att vidare arbeta 
brett med hållbarhet generellt sett, och hållbart resande i synnerhet (se avsnitt 6.3.2).  
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Trots att det finns en stor intern kapacitet hos tjänstemännen som har ambition och vilja 
att driva på arbetet mot mer hållbara resebeteenden i stadsdelen står de inför en del 
utmaningar inför att implementera mobility management som ett led i hållbart resande i 
den löpande verksamheten. En stor utmaning ligger i att det fortfarande finns en 
tradition på stadsbyggnadskontoret och i Täby att bilen har en central roll i kommunen 
och dess planering. För att lyckas i arbetet med mobility management krävs därför 
större kännedom om och acceptans både inom och utom förvaltningen för konceptet och 
en förståelse för vinsterna med arbetet (se avsnitt 6.3.1 och 6.3.2). Vad som också talar 
emot kapaciteten hos de enskilda individerna är att de utövar sin yrkesroll och agerar 
inom givna traditioner, normer och kulturer på stadsbyggnadskontoret vilket kan göra 
att de inte fullt ut kan utnyttja sin individuella kapacitet. En slutsats är därmed att 
enskilda tjänstemän i högre utsträckning bör uppmuntras av chefer och kollegor att 
anamma nya perspektiv och tankesätt, liksom att utmana rådande strukturer, för att öka 
flexibiliteten och anpassningsförmågan i arbetet. Detta torde leda till en mer 
kapacitetsstark och resilient organisation inom vilken tjänstemännen har förmåga att 
planera för hållbara och resilienta fysiska miljöer.  

Att inleda arbetet med mobility management  
I förlängningen kan mobility management anses vara ett förhållningssätt till hur ett 
stadsbyggnadskontor kan anpassa sig till en förändrad omvärld och de utmaningar som 
väntar med en ökad efterfrågan på transportsystemet liksom en växande befolkning. Att 
använda mobility management som koncept i samhälls- och trafikplaneringen i Täby 
skulle därmed kunna leda till bättre kapacitet i det befintliga transportsystemet, 
hälsosammare klimat och miljö liksom mer effektivt markutnyttjande och attraktivare 
stadsmiljöer. Tjänstemän inom stadsbyggnadsprocessen, såväl i Täby som i andra 
kommuner med ambition att arbeta in mobility management i organisationen, står dock 
inför en rad utmaningar. För att underlätta mobility management-arbetet på ett 
stadsbyggnadskontor föreslås vidare ett antal viktiga satsningar, baserade på vad som 
framkommit genom denna studie.  
 

 
 
 

 

• Samordna engagemanget med kollegor internt och i grannkommuner. 

• Utnyttja befintliga verktyg såsom flexibla parkeringstal och avtal. 

• Anordna kunskapshöjande aktiviteter om mobility management genom att bjuda 

in samtliga inom stadsbyggnadsprocessen. Inbjudan bör komma från högre 

chefer. 

• Strategiskt mobility management-arbete i tidigt skede sätter ramarna för 

implementering i senare skeden.  

• Utnyttja befintliga nätverk och plattformar för samarbete kring hållbart resande.  
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Avslutande reflektion 
Studien har gett insikter om hur tjänstemän på stadsbyggnadskontoret i Täby kommun 
upplever arbetet med att planera för ett mer hållbart resande i Västra Roslags-Näsby. 
Det har gett en ökad förståelse av hur det kan upplevas att komma in med nya 
perspektiv och nya förhållningssätt till hur mobilitet kan förstås och hanteras i en 
kommun där det råder invanda normer och strukturer som traditionellt sett har främjat 
bilen som transportmedel. Det har även varit givande för studien att lyfta in 
konsulternas expertkunskap i ämnet i och med att möjligheter och utmaningar som, 
utifrån deras erfarenhet och kunskap, generellt kan existera inom ett 
stadsbyggnadskontor har kunnat diskuteras i förhållande till befintlig och potentiell 
kapacitet inom stadsbyggnadskontoret i Täby kommun. Starkaste insikten från studien 
är att det finns en individuell kapacitet hos tjänstemännen som bör tas tillvara då de 
besitter värdefull kunskap som stärker stadsbyggnadskontorets egen kapacitet att 
hantera en omvärld i förändring.  
 
Ur studien har även andra aspekter uppkommit som är intressanta för vidare forskning. 
Vidare studier skulle kunna ta sin utgångspunkt i förhållandet mellan kommunen, 
exploatörerna och politiken och undersöka hur de olika aktörerna upplever 
omställningsprocessen och hur samarbetet skulle kunna fungera för att underlätta och 
stärka arbetet med hållbart resande i kommunen. Något som hade varit intressant och 
värdefull för studien, och som skulle kunna studeras vidare, vore att även intervjua 
tjänstemän som arbetat i kommunen under en längre tid och varit med sedan långt innan 
hållbarhet lyftes på agendan i Täby. Det är även viktigt att komma ihåg att kommunen 
är en politiskt styrd organisation och att tjänstemän arbetar på uppdrag av politiken. Hur 
relationen mellan tjänstemän och politiker upplevs och fungerar i en sådan här process 
har inte varit inriktningen i denna uppsats men är väl värt att studera vidare.  
 
Med denna studie är förhoppningen att tjänstemännen inom projektet Västra Roslags-
Näsby kan få nya insikter i hur hållbart resande och mobility management kan hanteras 
på stadsbyggnadskontoret. Liksom att jag har utökat min kunskap och förståelse under 
processens gång hoppas jag att deltagarna från både kommunen och konsulterna fått nya 
perspektiv och idéer genom att reflektera över sina yrkesroller och sin medverkan i 
studien. Förhoppningen är även att resultaten i denna studie kan stödja tjänstemännen i 
det vidare arbetet med mobility management och hållbart resande i Täby. Uppsatsen ger 
även ett bidrag till diskussionen om hur städer och regioner i större utsträckning kan 
underlätta och uppmuntra till hållbara resebeteenden genom att arbeta med mer hållbart 
resande i samhällsplaneringen.  
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