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Sammanfattning 
Biltrafiken bidrar till flera av Sveriges stora miljöproblem. Samtidigt har bilen haft en själv-
klar plats i samhällsplaneringen och städers utformning har anpassats efter att många an-
vänder sig dagligen av fordonet. För att minska bilanvändandet är den fysiska utform-
ningen av våra samhällen viktiga men också människors beteende. Mobility management 
innefattar en rad åtgärder för att just påverka människors beteende och attityder för att 
främja ett mer, främst miljömässigt, hållbart resande. I denna uppsats undersöks om upp-
ställda förslag, från rapporten MaxLupoSE, kring hur mobility management kan integreras i 
samhällsplaneringen har potential att implementeras i Stockholm stad. Detta har under-
sökts genom samtal med tjänstemän inom Stockholm stad, tjänstemän på andra kommuner 
och representanter från byggföretag som är verksamma som byggherrar inom staden. 
Okunskap om effekterna hos mobility management-åtgärder samt osäkerhet kring hur de-
taljstyrande som staden kan vara kring dessa frågor i samhällsplaneringen är de två stora 
hinder som redogörs för i denna uppsats. Till detta kan tilläggas att arbetet med mobility 
management måste komma in tidigt i planprocessen, bygglov anses för sent av såväl bygg-
herrar som tjänstemän. Inställningen till mobility management och osäkerheten kring de-
taljstyrningen kan även kopplas till tidigare forskning inom området som visar att förank-
ring och motivering av åtgärderna är viktigt. Samtidigt kan det diskuteras huruvida en 
diskurs om bilens självklara plats i samhällsplaneringen ligger bakom den okunskap som 
finns om mobility management. Slutligen kan det konstateras att MaxLupoSE kan komma 
till bukt med dessa hinder genom klarare riktlinjer men att det i grunden handlar om vilka 
politiska mål som sätts upp för samhällsbyggandet. 
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1. Inledning 
Flera av de miljöproblem som dagens samhälle har att handskas med kan, enligt Natur-
vårdsverket (2010-06-04), härledas till biltrafiken. Det handlar till exempel om klimatför-
ändringar, försurning, buller och skadliga partiklar i luften. De svenska miljökvalitetsmålen 
som behandlar dessa miljöproblem har därför ”antal körda kilometer med bil per invånare” 
som indikator för att följa upp hur arbetet med dessa miljöproblem går (Naturvårdsverket, 
2010-06-04). Flera svenska myndigheter har på grund av de problem som biltrafiken orsa-
kar skrivit rapporter, i samarbeten med varandra, om hur samhällsplaneringen i Sveriges 
kommuner måste leda till färre och kortare bilresor. Rapporter som ”Trafik för en attraktiv 
stad – Utgåva 2” (2007) och ”Stadsplanera”, skriven av Berntsson (2002), handlar bland 
annat om hur kommunerna i sin planering bör bygga funktionsblandat för att minska be-
hovet av transporter, främja en attraktiv kollektivtrafik och prioritera cykel- och gångvägar. 
För att åtgärder som de två sistnämnda ska ge största möjliga förändring behöver dock 
också människors attityder till dessa transportsätt ändras och med det deras beteende till 
hur de färdas. Att arbeta med denna beteendepåverkan, där man således arbetar med efter-
frågan snarare än tillgången på alternativ till bilen, kallas mobility management. 
 
Denna uppsats kommer visa att mobility management är en del av den nya sortens sam-
hällsplanering. En samhällsplanering där tanken är att användandet av bilen ska begränsas, 
till skillnad från tidigare då användandet av densamma snarare främjades. Vetskapen om de 
miljöproblem som bilen medför har därför gjort samhällsplaneringen central i att påverka 
människors bilanvändande. En fråga som dock stått kvar kring mobility management är 
hur det ska integreras i samhällsplaneringen. 
 
För att svara på den frågan har konsultföretaget Trivector Traffic medverkat i ett projekt 
kallat Max, som spänt över flera länder i EU och finansierats av Europakommissionen. 
Inom Max har en rad olika verktyg utvecklats för arbete med mobility management, bland 
annat MaxLupo. MaxLupo är en kunskapssammanställning om hur kommuner i sin sam-
hällsplanering ska kunna se till att beteendepåverkande åtgärder används. Det handlar såle-
des om att i samhällsplaneringen påverka människor att använda de alternativ, i form av 
exempelvis cykelvägar och spårtrafik, som samhällsplaneringen skapar. Mobility manage-
ment-åtgärderna blir här komplement till den fysiska planeringen som kommunen samtidigt 
gör. 
 
Trivector Traffic arbetar just nu, på uppdrag av Trafikverket, med en svensk version av 
MaxLupo, kallad MaxLupoSE. Denna rapport sätter det hela i ett svensk perspektiv och 
presenterar tio förslag på hur mobility management-åtgärder kan integreras i svensk kom-
munal planering, dessa förslag kommer vidare kallas principer. Syftet med MaxLupoSE är 
således att presentera för tjänstemän och trafikplanerare på kommuner, hur deras kommu-
ner kan arbeta i sin samhällsplanering för att påverka hur människor reser.  
 
För att användningen av principerna ska bli utbredd anser Trivector Traffic att det behövs 
en undersökning om vilka hinder kommunala tjänstemän ser med att implementera princi-
perna. Jag har därför valt att i min kandidatuppsats i geografi studera MaxLupoSE och dess 
potential att implementeras i Stockholm stads samhällsplanering. Detta kan leda till viktig 
information för att beteendepåverkande åtgärder ska användas och påverka människors 
resande i en mer miljövänlig riktning. 
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1.1.  Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att fördjupa vetskapen i MaxLupo-projektet om hur mobility 
management kan integreras i kommunal planering i Stockholm stad. Detta genom att un-
dersöka vad berörda parter i Stockholms stad anser om det som föreslås i MaxLupoSE. 
Syftet är också att uppsatsen ska leda till en förbättring av de principer som finns i 
MaxLupoSE. 
 
Detta syfte har lett till frågeställningarna: 

- Hur arbetar Stockholm stad idag för att integrera mobility management i 
samhällsplaneringen? 

- Vilken uppfattning har de tjänstemän som arbetar med trafikfrågor inom Stock-
holm stad om det som föreslås i MaxLupoSE, och varför? 

- Vad uppfattning byggherrar som är verksamma i Stockholm om det som föreslås i 
MaxLupoSE, och varför? 

- Hur ställer sig hindren och möjligheterna, som de olika respondenterna ser, i 
förhållande till varandra? 

- Hur kan det som står i MaxLupoSE ändras eller kompletteras för att ge en bättre 
möjlighet för det som presenteras där att användas?   

1.2.  Avgränsning 

Denna uppsats har avgränsats till att endast analysera några av de principer som Neergaard 
och Håkansson (2011), vilka är författarna till MaxLupoSE, tar upp. Att inte alla principer 
behandlas beror på att tiden för samtal med respondenter varit begränsad. Hypotetiskt sett 
skulle alla principer kunnat diskuteras ytligt, men fördjupade analyser prioriterades. I valet 
av vilka principer som skulle analyseras, valdes principer som liknar varandra. Detta då det 
gjorde uppsatsen mer stringent samtidigt som möjlighet gavs att genom det behandla fler 
principer. Likheten ligger i att alla handlar mer eller mindre om relationen mellan staden 
och byggherrar. Samtidigt går principerna ofta in i varandra och är därför ibland svåra att 
skilja på. Eftersom grundtanken är att den nya kunskapen som kommer fram ska bli an-
vändbar har valet av principer gjorts i dialog med Trivector Traffic. Exakt vilka principer 
som kommer att analyseras behandlas i kapitel 4 där också en utförligare förklaring av prin-
ciperna finns.  
 
Denna uppsats kommer inte ta upp olika mobility management-åtgärders effektivitet vad 
gäller att påverka människors resebeteende. Detta främst för att det ligger utan-
för uppsatsen syfte eftersom tanken är att analysera principerna och inte vilka enskilda 
åtgärder som lämpar sig bäst.  
 
Uppsatsen hade även kunnat diskutera detta ämne med politiskt koppling. Detta då politi-
kerna har det slutgiltiga ordet i besluten rörande samhällsplaneringen. En sådan analys 
skulle dock inneburit ideologiska dimensioner som gjort uppsatsen för spretig. Principerna 
som Neergaard och Håkansson (2011) presenterar ritkar sig dessutom till planerare i första 
hand varför deras åsikter bedöms som viktigast i sammanhanget. 
  
Att geografiskt avgränsa uppsatsen till Stockholm stad gjordes dels av praktiska skäl för 
samtal med tjänstemän och byggherrar samt dels då min kunskap om pågående byggprojekt 
är betydligt större i Stockholm stad än i andra kommuner. Dessutom har en tätbefolkad 
stad med välutvecklad kollektivtrafik och kortare avstånd lättare att påverka människor att 
inte ta bilen än en kommun i glesbygd. 
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Tidsmässigt har uppsatsen ingen definierad avgränsning. Den teoretiska bakgrunden kom-
mer ge en historisk presentation av synen på bilen i den svenska kommunala samhällspla-
neringen. Detta är för att ge en utgångspunkt för analysen och en förståelse för på vilket 
sätt människors bilinnehav behandlas i dagens samhällsplanering. Själva syftet med uppsat-
sen koncentrerar sig dock kring om principerna skulle kunna implementeras i dagens sam-
hällsplanering i Stockholm samt hur det troligen kommer att kunna utvecklas de närmaste 
kommande åren. Frågor om hur principerna kan komma att användas är redan hypotetiska 
till sin karaktär och spekulationer längre fram än tio år i tiden görs därför inte då det hade 
gjorts med för stor osäkerhet.  

1.3.  Metod 

Det intressanta för denna uppsats med tanke på dess syfte och avgränsning är de utvalda 
principerna och tjänstemännens åsikter om dessa principer. Uppsatsen beskriver därför 
dessa två delar för att sedan, med hjälp av tidigare forskning, analysera vilka hinder och 
möjligheter som finns för principerna att implementeras. I grunden för denna uppsats lig-
ger således en litteraturstudie av det som Neergaard och Håkansson (2011) presenterar i 
MaxLupoSE. För att undvika feltolkningar har principerna sedan diskuterats med Made-
lene Håkansson, som arbetar på Trivetor Traffic och är medförfattare till MaxLupoSE. 
Håkansson har även fungerat som extern handledare för hela uppsatsens upplägg, vid sidan 
av min handledare på Stockholm universitet. Den tidigare forskningen inom ämnet pre-
senteras i denna uppsats i den teoretiska bakgrunden. Grundtanken har här varit att kunna 
ta hjälp av tidigare vetenskapliga undersökningar i analysen av de samtal som förts. Valda 
undersökningar har därför behandlat liknande frågeställningar kring hur samhällsplane-
ringen behandlat bilen och hur förändringar i sättet att arbeta med samhällsplanering gjorts 
möjlig. En beskrivning av tjänstemäns och byggherrars åsikter och uppfattningar har såle-
des kunnat sättas i relation med vad tidigare forskning kommit fram till vad gäller hinder 
för att använda sig av mobility management i samhällsplaneringen. 
 
Informationsinhämtningen till resultatdelen i uppsatsen har i stort sett uteslutande gjorts 
genom samtal med tjänstemän och byggherrar inom den kommunala planeringsprocessen. 
Fokus ligger här på de fem tjänstemän inom Stockholm stad som samtal förts med. För att 
ge perspektiv på deras åsikter har samtal även förts med en tjänsteman inom Lunds kom-
mun, en tjänsteman inom Malmö stad samt tre anställda inom tre olika byggföretag. Bygg-
företagen är i sammanhanget intressanta då de agerar byggherrar. Samtalen med tjänstemän 
inom Stockholm stad varade i ungefär en timme vardera medan resterande samtal sedan 
varade ungefär i 30-40 minuter. Valet av ordet samtal är i sammanhanget gjort i linje med 
det som Gustavsson (2004) skriver om samtal. Målet med samtalet är enligt honom att få 
en sann bild av den subjektiva verkligheten. Detta innebär att de fakta som kommer ur 
samtalet är subjektiva och handlar om människors personliga känslor och åsikter. Det kan 
tyckas ligga ett problem i att förlita resultatet i uppsatsen på enskilda tjänstemäns åsikter, 
men detta är själva syftet med uppsatsen. Att ta reda på vad tjänstemännens uppfattningar 
är om de principer som Neergaard och Håkansson (2011) ställer upp eftersom principerna 
är förslag riktade till tjänstemännen inom kommunal planering. 
 
Det urval av respondenter som gjorts har inte möjliggjort att någon representativitet kan 
hävdas. Inga slutsatser kommer därför dras som kan ses som generella för till exempel alla 
planerare i Stockholm stad eller alla byggherrar som är verksamma i staden. För att kunna 
få ett tillförlitligt representativt urval hade det krävts en mer kvantitativ undersökningsme-
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tod, som till exempel enkäter. Det hade dock varit svårt att ställa de kvalitativa frågorna 
som syftet med uppsatsen innebär i en sådan kvantitativ form som enkäter innebär. En del 
av respondenternas tankegångar går även i linje med tidigare forskning inom ämnet varför 
respondenterna troligen inte har helt andra åsikter och tankar än andra inom sitt yrke. 
Samtalen har också medfört att förtydliganden, utveckling av resonemang och följdfrågor 
varit möjliga. Urvalet av respondenter inom Stockholms stad har istället gjorts med målet 
att träffa nyckelpersoner vars arbetsuppgifter cirkulerar nära de principer som Neergaard 
och Håkansson (2011) presenterar. Detta mål kombinerades även med ett mål om att få 
samtala med personer inom olika delar av organisationen. Detta då såväl Stadsbyggnads-
kontoret och Exploateringskontoret som Trafikkontoret ansågs vara berörda av det arbets-
sätt som Neergaard och Håkansson (2011) föreslår. På Stadsbyggnadskontoret valdes såle-
des en trafikplanerare och avdelningschefen på planavdelningen ut för samtal. På exploate-
ringskontoret fördes samtal med enhetschefen för trafikplanering samt en trafikplanerare 
som arbetar med bland annat den nya miljöprofilerade stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. 
På Trafikkontoret fördes samtal med deras trafikstrateg som arbetar med miljö i fokus, till 
exempel i samband med Norra Djurgårdsstaden, och som även arbetat med mobility ma-
nagement i Lund.  
 
Bland de tre personer från olika byggföretag samtal förts med gav avdelningschefen på 
Stadsbyggnadskontoret i Stockholm stad namnet på två av personerna. Detta gjordes ge-
nom att han tillfrågades om namn på personer som har kontakt med kommunen i samband 
med förhandlingar om samhällsplaneringen, då flera av principerna handlar om förhållan-
det mellan byggföretagen och staden. Den tredje personen valdes då hon arbetar med pro-
jekt både i Stockholm och i Malmö. Detta är intressant då Malmö idag arbetar på liknande 
sätt som Neergaard och Håkansson (2011) föreslår. Det är också till följd av detta som 
samtal förts med tjänstemän inom Malmö, men även inom Lund som också arbetat på ett 
liknande sätt. Inte heller här kan någon representativitet hävdas. Tanken är dock att dessa 
samtal endast ska sätta åsikterna från tjänstemännen i Stockholm i ett perspektiv, då det är 
tjänstemännen i Stockholm som är i fokus i denna uppsats. 
 
Själva samtalen som genomförts har följt de råd som Gustavsson (2004) ställer upp om vad 
som karaktäriserar ett bra samtal. Det handlar i grunden om att den som är kunskapare, 
alltså jag själv, inte ska styra samtalet för mycket genom en förutbestämd frågeordning. 
Detta samtidigt som respondenten ska få svara på sitt eget sätt och även ta upp ämnen som 
inte planerats av 
kunskaparen. De flesta av frågorna som ställts till tjänstemännen inom Stockholm stad har 
varit öppna frågor. Principerna har presenterats var för sig och respondenten har sedan fått 
resonera fritt kring vilka möjligheter och hinder som de ser med principerna. Svaren har 
sedan följts av följdfrågor i de fall då en förklaring behövts till varför respondenten svarar 
som den gör. Vissa raka frågor, om antaganden och detaljerade förslag som läggs fram av 
Neergaard och Håkansson (2011), har även kompletterat respondenternas fria resonemang. 
Kompletterande samtal har även först över telefon med ett par av tjänstemännen, då dessa 
personer hade tankar som behövde bli ytterligare utvecklade. 
 
De resterande samtalen med byggherrar och tjänstemän inom andra kommuner följde 
samma mönster som just beskrivits.  Möjlighet gavs dock även till att ställa följdfrågor som 
behandlade vad tjänstemännen i Stockholm stad hade för åsikter om principerna, då sam-
talen med tjänstemännen i Stockholm stad fördes först. Detta gav byggherrarna och tjäns-
temännen inom andra kommuner chansen att reagera på dessa åsikter vilket gav ett ytterli-
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gare perspektiv på åsikterna från tjänstemännen inom Stockholm stad utöver deras egna 
åsikter.  
 
Vid alla samtal som inte gjorts över telefon har inspelningsutrustning använts. Detta har 
dels gjort bearbetningen av intervjuerna lättare och dels precisionen i återgivningen bättre. 
Ingen respondent har reagerat negativt på detta och ingen har varit märkbart störd av det. 
Jag upplever också att inspelningen gjorde det möjligt att ha ännu friare samtal då jag blev 
mindre låst i att anteckna samtidigt som jag skulle lyssna aktivt och ge följdfrågor.  

2. Mobility management 
För att klargöra mer exakt vad som i denna uppsats menas med mobility management föl-
jer nu en mer utförlig förklaring. Nedan presenteras den definition som även Neergaard 
och Håkansson (2011) utgår ifrån och som utgör grunden för hela Max-projektet. Nedan-
stående är hämtat från EPOMM (2010-04-07) tills annat anges.  
 
”Mobility Management … är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen 
genom att förändra resenärers attityder och beteenden.” (EPOMM, 2011-04-07 sid 3) 
 
Mobility Management handlar således om så kallade mjuka åtgärder där information och 
organisation av tjänster står i centrum för att främja att människor transporterar sig på ett 
med hållbart sätt. Hållbart definieras i sammanhanget inte exakt men syftar till en trafik 
med mindre miljöpåverkan. Tanken är att så kallade hårda åtgärder, som byggandet av ny 
infrastruktur, ska kombineras med mjuka åtgärder, som mobility management. Detta för att 
få ut största möjliga effekt av kollektiva transporter, cykelvägar och så vidare. Mobility 
management handlar således om att påverka efterfrågan på olika slags transporter, inte 
utbudet. När nya bilvägar, järnvägar eller cykelvägar byggs kan således mobility manage-
ment-åtgärder sättas in för att styra efterfrågan på de olika delarna av infrastrukturen. Detta 
kan i längden göra att vissa infrastrukturprojekt inte behöver genomföras då efterfrågan 
ändrats, så att befintlig infrastruktur istället används på ett mer effektivt sätt. Vissa infra-
strukturprojekt, som cykelparkering eller hållplatser, kan ingå i ett åtgärdspaket med mobi-
lity management-åtgärder men är inte mobility management. De kan istället ses som mobi-
lity management-stödjande. 

2.1.  Kategorisering 

För att ge en bild av vad som är tänkt att integreras i den svenska kommunala planeringen i 
och med MaxLupo-projektet presenteras även den kategorisering olika mobility manage-
ment-åtgärder som EPOMM (2010-04-07) gör.  
 
Den första av sex kategorier är reklamåtgärder vilket kan innebära personlig konsultation 
kring hur just du kan ändra dina resvanor. Det kan även innebära marknadsföring för till 
exempel cykling eller åtgärder som framtagandet av lokala reseguider vars mål är att få 
människor att resa mer hållbart. En andra typ av åtgärd är att organisera eller koordinera. 
Till detta räknas sådant som samåkning, bilpooler och anropsstyrd kollektivtrafik vilka alla 
kräver någon slags organisation eller koordination för att kunna fungera. Den tredje kate-
gorin av mobility management-åtgärder är utbildningsinsatser där allt från barn och ung-
domar i skolan till hotellanställda kan vara målgrupp. 
 
En fjärde kategori är platsbaserade åtgärder vilka används på platser som drar till sig 
mycket folk. Det kan vara arenor, mässor, skolor eller stora företag. Dessa platser kan upp-
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rätta en mobilitetsplan där en rad olika mobility management-åtgärder ingår som till viss del 
går in i de andra kategorierna som presenteras här. Konkret kan detta innebära att kollek-
tivtrafiksbiljetter säljs på platsen, att det finns omklädningsrum för den som cyklar, att fö-
retag ger bara reseersättning för den som åker tåg eller cyklar, att alternativ marknadsförs 
för den som tar bilen och så vidare.  
 
Att minska resorna genom att använda sig av telekommunikation istället eller införa flexib-
lare arbetstider för att undvika rusningstid är en femte kategori. Den sjätte och sista typen 
av mobility management-åtgärder är stödjande och integrerade åtgärder. Exempel på detta 
är parkeringsavgifter, trängselavgifter samt skattesystem som gynnar kollektivt resande och 
så vidare. 
 
Innan en vidare förklaring görs om hur detta, enligt Neergaard och Håkansson (2011), kan 
integreras i samhällsplaneringen presenteras dock den teoretiska bakgrunden till denna 
uppsats. Denna bakgrund som nu följer kommer senare kunna jämföras dels mot det som 
föreslås av Neergaard och Håkansson (2011) samt dels mot de samtal som utgör resultat-
delen i denna uppsats.     

3. Teoretisk bakgrund 

3.1.  Synen på bilen i svensk kommunal planering  

Mobility management handlar, som förklarats i föregående kapitel, i grund och botten om 
att få människor att välja bort bilen som transportmedel. Detta gör i sin tur att en integre-
ring av mobility management i samhällsplaneringen handlar om vilken relation som den 
kommunala planeringen har till bilen. För att åskådliggöra denna relation beskrivs den här 
ur ett historiskt perspektiv. Lundin (2008) skriver i sin doktorsavhandling ”Bilsamhället” 
om synen på bilen inom samhällsplaneringen och dess utveckling under 1950, -60 och -70 
talet. Han beskriver här utvecklingen genom att berätta om framtagandet av parkerings-
normer och normer för utformandet av själva vägrummet.  
 
Lundins (2008) historiska berättelse börjar under 50-talet. Under efterkrigstiden hade bilin-
nehavet ökat markant i Sverige vilket ledde till problem som samhällsplanerarna inte 
handskats med tidigare. Bilar stod oorganiserat parkerat och olyckor där bilar var inblan-
dade blev allt fler. För att komma till bot med parkeringsproblemen tillsattes en expert-
grupp som skulle ta fram normer för byggandet av parkeringar. Expertgruppen bestod av 
akademiskt utbildade planerare som såg sig ha en objektiv bild av vad samhället behövde. 
Tanken var att denna expertgrupp genom vetenskapliga och kvantitativa metoder skulle 
komma fram till parkeringsnormer som alla kommuner i Sverige skulle kunna följa. Nor-
merna behandlade parkeringar vid hotell, kontor, sjukhus, bostäder, skolor och så vidare. 
Metoderna för att ta fram normerna var hämtade från USA, som de svenska planerarna såg 
som ett föregångsland. I USA var bilen en symbol för frihet, och genom att ha det ameri-
kanska samhället som förebild menar Lundin (2008) att de svenska planerarna såg ett sam-
hälle anpassat efter bilen som det enda framtida alternativet. Detta gjorde i sin tur att bilar-
nas plats i samhället inte blev en politisk fråga utan en teknisk fråga.  
 
Samhällsplaneringen var tvungen att även anpassas efter bilar i rörelse. För detta var det en 
annan expertgrupp som tog fram normer, främst för att minska trafikolyckorna. Även 
dessa normer, kallade SCAFT 1968, satte bilen i centrum och förordade att bilfria öar 
skulle skapas i form av bostadsområden och köpcentrum mellan vilka människor skulle ta 



Att påverka Stockholmarnas resebeteende 

11 

 

bilen. Normerna för parkering och SCAFT 1968 fick, enligt Lundin (2008), stort genom-
slag och han pekar på flera anledningar. Normerna var efterfrågade av planerare vilka, tack-
vare att frågan gjorts opolitisk, kunde genomföra dem utan kritik. Utgivandet av normerna 
följdes även av konferenser vilka såg till att idéerna spreds och kunde implementeras i alla 
delar av landet. Som tredje faktor fanns sedan statliga lån som innebar att ett bygge var 
tvunget att följa parkeringsnormerna om de skulle få långa pengar. Dessa statliga lån gick 
för övrigt till 90% av de hus som byggdes mellan 1961 och 1975. Den svenska samhälls-
planeringen kom därför under denna period att styras av dessa normer där bilens plats i 
samhället gjordes till en teknisk fråga (Lundin, 2008).  
 
Normerna tappade dock sin legitimitet i början av 1970-talet. Lundin (2008) menar här att 
den största faktorn är att vissa planerare började kritisera normerna för att leda till en sam-
hällsplanering där allt skulle se likadant ut och där gamla hus som inte följde normerna var 
tvungna att rivas. Lundin (2008) menar dock att idéerna om bilsamhället levt kvar inom 
samhällsplaneringen som en slags frusen ideologi. Detta då planeringen genom riktlinjer 
från byggnadsstyrelsen, planverket och vägverket fortsatt med samma inriktning.  
 
Det kan relateras till en diskursproblematik i enlighet med de analyser som Hysing (2009) 
skriver om i samband med kommunal trafikplanering i Örebro. Han tar upp byggandet av 
diskurser, som denna om ett samhälle som ska byggas för bilen, som en av fyra faktorer 
som påverkar om en planeringspolicy ska kunna ändras. Han menar att samhällsplane-
ringen tidigare helt handlat om att bygga ut för den ökande trafiken och att den ökande 
trafiken setts som någonting positivt. Bilen gav frihet och ekonomisk tillväxt varför det var 
viktigt att användandet av bilen inte hämmades. För att komma till bukt med de miljöpro-
blem som skapades för människor differentierades trafiken i linje med normerna i SCAFT 
1968. En differentiering som, enligt Hysing (2009), fått kritik från naturskyddsföreningen 
för att skapa ett större beroende av bilen. Hysing (2009) menar dock att denna syn började 
utmanas på 1990-talet och att samhällsplanerings uppgift och arbetssätt började ändras. 
Från att ingenjörer med sin tekniska expertis skulle använda rationella metoder för att op-
timera planeringen efter givna mål handlar nu planeringen mer om en komplex politisk 
process där hänsyn skall tas till flera aktörer.  
 
Hysing (2009) fortsätter sitt resonemang med att konstatera att denna nya diskurs om det 
han kallar ”hållbar trafikplanering” innebär nya sätt att tänka och arbeta och där mobility 
management är en del av det. Hans egen undersökning, som handlar om förändringar mot 
en mer hållbar trafikplanering i Örebro kommun, visar dock att det är svårt att få arbetet 
att kretsa kring hållbarhet i verkligheten. Hysing (2009) menar därför att en sådan här för-
ändring tar tid att ske på djupet samt hänvisar till två av sina respondenter som arbetar som 
planerare i Örebro kommun:  
 

”…while sustainable transport is accepted on a rhetorical/political level, the new ideas have 
not penetrated the everyday work of making plans, granting building permissions, mainten-
ance of infrastructure and so on”  
(Hysing 2009 s. 251)  

 
Förutom diskursen har Hysing (2009), som sagt, även identifierat tre andra faktorer som 
påverkar om implementeringen av en mer hållbar trafikplanering är möjlig. Den första av 
dessa är den institutionella strukturen där Hysing (2009) menar att det kan krävas omorga-
nisationer eller att nya personer anställs för att förändringen ska bli möjlig. Detta då det i en 
organisation finns inarbetat hur arbetet ska gå till väga på grund av tradition och gemen-
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samma erfarenheter. Som andra faktor tar Hysing (2009) upp på vilket sätt som föränd-
ringen sker. Hysing (2009) menar här att förändringar kan ske i och med någon slags plöts-
liga händelse som skifte i den politiska makten, naturkatastrofer eller socioekonomiska 
förändringar. Han menar dock samtidigt att förändringen även kan vara kontinuerlig och 
att det handlar om att ändra hur människor ser på policyn, alltså diskursen. En tredje och 
sista faktor i detta är aktörerna, från individer till företag, som är intresserade av hur en 
policy som påverkar dem utvecklas. Därför försöker de också styra policyarbetet (Hysing, 
2009).  
 
De slutsatser som Hysing (2009) gör i sin studie är att förändringen av den bilcentrerade 
diskursen är viktig för att samhällsplaneringen ska handla om hållbar trafikplanering. 
Denna förändring kan gå långsamt och stöta på bakslag och han menar att det krävs enga-
gerade människor inom organisationen som kan driva frågorna. Avslutningsvis pekar han 
dock på att detta inte bara är en administrativ förändring. Hysing (2009) menar att politi-
kernas makt i detta är stor, framför allt i Sverige. Politiseringen av planeringen, och således 
ett slut på den expertdrivna planeringen, ses av Hysing (2009) som en viktig nyckel för att 
göra förändringen mot en mer hållbar trafikplanering möjlig.  

3.1.1. Dagens statliga riklinjer 

De riktlinjer som myndigheter idag ger kommunerna i sin planering handlar, i linje med 
Lundins (2008) och Hysings (2009) resonemang, mer om deltagande och demokrati än de 
parkeringsnormer som kom ut på 1950-talet. Skriften ”Trafik för en attraktiv stad – Utgåva 
2” (2007) är ett sådant exempel där förankringen hos medborgare, de lokala förutsättning-
arna och miljökvalitéer ska tas tillvara och utvecklas. Skriften är gjord av Vägverket, Sveri-
ges Kommuner och Landsting, Banverket och Boverket (Trafik för en attraktiv stad – Ut-
gåva 2, 2007). Fem år tidigare gav Boverket också ut skriften ”Stadsplanera – istället för 
trafikplanera och bebyggelseplanera” som berör liknande delar i den svenska kommunala 
planeringsprocessen (Berntsson, 2002). Till detta kan också ställas den så kallade fyrstegs-
principen, förklarad av Liljas (2007), som lanserats av Vägverket som planeringsmetod för 
att minska trafikens miljöpåverkan.  
 
Utan att förklara myndigheternas riktlinjer mer i detalj kan det konstateras att deras gemen-
samma nämnare är att på olika sätt försöka minska behovet av transporter. Dessa riktlinjer 
kan således sättas in som en del av den diskursförändring som diskuteras av Hysing (2009), 
som nödvändig för att trafikplaneringen ska bli mer hållbar. I riktlinjerna är det också tyd-
ligt att arbetet med mobility management är en del i denna förändring. I Trafik för en at-
traktiv stad – Utgåva 2 (2007) kan man till exempel läsa:  
 

”En mer aktiv styrning mot en attraktiv stad måste därför innefatta en begränsning av 
biltrafiken genom aktivt arbete med markanvändning, trafiksystem och beteendepåverkan.”  
(Trafik för en attraktiv stad – Utgåva 2, 2007 s.42) 
 

Mobility management, som benämns som beteendepåverkan i citatet ovan, kan således 
sättas in i ett perspektiv där synen på trafikplaneringen i nationella riktlinjer har ändrats från 
att vara en expertdriven teknisk fråga med bilens utrymmesbehov i centrum till en politisk 
process där människors användning av bilen snarare ska begränsas. Mobility management-
åtgärder har här en central del av den utmaning som, enligt Hysing (2009), sker mellan den 
nya hållbara samhällsplaneringen och det tidigare sättet att arbeta i samhällsplaneringen. 
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3.2.  Mobility management i dagens samhällsplanering 

Mobility managements centrala plats i en framtida hållbar samhällsplanering bekräftas 
också av annan forskning (t ex. Gärling och Schuitema, 2007; Klementschitz et al., 2007). I 
större delen av den publicerade forskningen om mobility management behandlas dock inte 
mekanismerna bakom eller implementeringen av det nya sättet att bedriva samhällsplane-
ring. Istället är det åtgärderna i sig och deras effektivitet i att minska bilanvändandet som 
studerats. Eftersom detta inte är inom avgränsningen för denna uppsats kan det bara kon-
stateras att mobility management-åtgärder kan vara effektiva för att minska bilanvändandet, 
även om vissa åtgärder i vissa situationer är mer effektiva än andra (se t ex. Cairns et al. 
2008; Gronau och Kagermeier, 2004). Den forsknings som ändå gjorts om implemente-
ringen av mobility management i samhällsplaneringen har viktiga slutsatser att beakta. 
 
Klementschitz et al. (2007) har studerat hur tre olika mobility management-åtgärder inte-
grerats i olika europeiska länders kommunala planering och lagstiftning. De åtgärder som 
studerats återfinns i de principer som Neergaard och Håkansson (2011) skriver om. De 
handlar om antalet parkeringsplatser vid nybyggen och ombyggnationer, obligatorisk par-
keringsavgift samt så kallad trip contingents. Den större delen av de slutsatser som Kle-
mentschitz et al. (2007) presenterar handlar om åtgärdernas effektivitet på bilanvändandet 
men en del erfarenheter från själva integreringen lyfts också fram. En sådan erfarenhet är 
från München där motstånd kom från investerare, när antalet parkeringsplatser vid nybyg-
gen skulle begränsas. Ett motstånd som försvann efter hand när regleringarna blivit en del 
av det normala. En andra erfarenhet från denna studie handlar om att lägga in krav om 
parkeringsavgift i bygglovet. Både Österrike och Storbritannien har gjort om sin lagstiftning 
för att göra denna åtgärd juridiskt möjlig men den har ändå inte praktiserats i länderna. 
Detta då kommuner i dessa länder velat locka till sig stora byggprojekt. Denna vilja har gett 
upphov till en konkurrenssituation mellan kommunerna som velat ge byggprojektet de 
bästa förutsättningarna. I Schweiz är dock praxis en annan vilket gör att dessa konkurrens-
situationer mellan kommuner inte skapas. Den stora framtida potentialen för mobility ma-
nagement inom kommunal planering finns dock, enligt Klementschitz et al. (2007), i åtgär-
den de kallar för trip contingents. Denna metod används i Schweiz och handlar om att 
målet som sätts upp är antalet resor till och från en plats i stället för att begränsa antalet 
parkeringsplatser. Anledningen till att Klementschitz et al. (2007) anser att denna åtgärd har 
stor framtidspotential har att göra med dess flexibilitet. Fastighetsägaren får själv bestämma 
vilka åtgärder som ska användas efter att tillåtna resor per år förhandlats fram i bygglovet.  
 
Gärling och Schuitema (2007) skriver om mobility management, eller travel demand mana-
gement som de kallar det, utifrån tre olika perspektiv. Det första är de olika åtgärdernas 
effektivitet, det andra är hur åtgärderna accepteras av den berörda befolkningen och det 
tredje hur åtgärderna accepteras politiskt. Vad gäller acceptansen hos den berörda befolk-
ningen menar Gärling och Schuitema (2007) att åtgärdernas effektivitet är viktiga. Om de 
faktiskt leder till färre bilar och bättre trafikförhållanden är människor mer positiva till 
åtgärderna än annars. Åtgärderna får heller inte påverka den enskilda individens frihet, 
något som Gärling och Schuitema (2007) medger är paradoxalt. Detta kan dock överbryg-
gas om resultatet av åtgärden väger över de negativa sidorna. Gärling och Schuitema (2007) 
menar även att eftersom resultatet av åtgärderna inte märks förrän efteråt är det viktigt att 
ge information om varför åtgärderna genomförs. 
 
För att åtgärderna ska bli accepterade på den politiska nivån menar Gärling och Schuitema 
(2007) att det finns vissa problem. I grunden handlar det om att samhället har olika sorters 
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mål som ska uppfyllas där krockar kan ske om vilket mål som ska prioriteras i vissa situa-
tioner. Gärling och Schuitema (2007) pekar här på att det kan vara rena politiska motsätt-
ningar där olika partier prioriterar olika intressen i samhällsplaneringen. Det kan även vara 
av ideologiska skäl som gör att politikerna inte vill använda sig av åtgärder, som att det inte 
ligger i linje med idén om den fria marknaden. Författarna menar vidare att mål om sam-
hällets utveckling också kan skilja sig mellan nationell och lokal nivå. Nationella mål om 
utsläpp av koldioxid kanske inte följs på kommunnivå, där invånarnas möjlighet att trans-
portera sig lätt ses som viktigare.        
 

4. MaxLupoSE – råd om hur mobility management kan använ-

das i den kommunala planeringen 
Genom det som hittills presenterats i denna uppsats kan det konstateras att mobility mana-
gement har en plats i dagens samhällsplanering. Hur detta ska gå till har således konsultfö-
retaget Trivector Traffic försökt reda ut. Trivector Traffic är involverade i ett projekt som 
finansierats av EU-kommissionen och kallats Max (Neergaard och Håkansson, 2011). 
Detta projekt, som pågick 2006-2009, resulterade i flera verktyg som kretsar kring mobility 
management där MaxLupo är ett av dessa verktyg. MaxLupo innehåller principer om hur 
mobility management kan bli en del av kommunal samhällsplanering. Dessa principer pre-
senteras tillsammans med flera exempel på hur principerna redan idag är integrerade i sam-
hällsplaneringen i olika länder i Europa. Det som Trivector Traffic har gjort, på uppdrag av 
Trafikverket, är att göra en svensk version av MaxLupo kallad ”MaxLupoSE – råd om hur 
mobility management kan användas i den kommunala planeringen”. Neergaard och Hå-
kansson (2011), som är författare till rapporten och arbetar på Trivector Traffic, skriver i 
rapporten att den är:  
 
”…en svensk kunskapssammanställning med planeringsråd till trafik- och stadsplanerare i svenska 
kommuner om hur mobility management kan integreras i planprocesserna för att uppnå ett mer hållbart 
resande.” (Neergaard och Håkansson 2011 sid. 1) 
 
Neergaard och Håkansson (2011) tar upp tio stycken principer vilka utgör tio olika sätt att 
integrera mobility management i den kommunala planeringen. 

1. Hållbar lokalisering och planering  
2. Kriterier för krav på MKB   
3. Funktionell och organisatorisk integrering   
4. Mobility management-rådgivning till byggherrar  
5. Mobility management-planer som krav eller förhandlingsfråga  
6. Främja bilfria bostadsområden/områden med lågt bilinnehav  
7. Flexibla parkeringsnormer med avsteg för t ex MM-plan  
8. Parkeringsutköp  
9. Max antal parkeringsplatser   
10. Maxtak för biltrafik till besöksintensiva anläggningar 

 
Som framgått i avgränsningen för denna uppsats kommer inte alla dessa tio principer be-
handlas. Här följer en redogörelse för de principer som uppsatsen ämnar analysera.   
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4.1.  Mobility management-rådgivning  

Neergaard och Håkansson (2011) förklarar att rådgivning handlar om att så tidigt i plane-
ringsarbetet som möjligt informera involverade byggherrar om mobility management. När 
kommunen äger marken kan detta ske i samband med så kallade markanvisningar som 
innebär att kommunen ger en viss byggherre ensamrätt att förhandla om exploatering på en 
given plats. Rådgivning kan också ske vid bygglovsärenden då en byggherre ansökt om att 
få exploatera på en fastighet enligt de föreskrifter som finns i detaljplanen för den aktuella 
fastigheten. Rådgivningen innebär i båda fallen att information om möjliga mobility mana-
gement-åtgärder framförs, muntligt eller skriftligt. Neergaard och Håkansson (2011) menar 
även att det är möjligt att den sökande som inte får bygglov på grund av att trafiksituatio-
nen inte är helt löst i bygglovsansökan, kan få förslag om mobility management-åtgärder 
som kan vara användbara. Neergaard och Håkansson (2011) menar att om rådgivningen 
sker på ett aktivt sätt, ökar det chansen att mobility management används. 

4.2.  Mobility management-planer som krav eller förhandlings-

fråga 

Den här principen går, enligt Neergaard och Håkansson (2011), ut på att kommunen vid 
markanvisningar kan kräva att en så kallad mobility management-plan upprättas. En mobi-
lity management-plan är både ett styrdokument och en handlingsplan för ett område eller 
en fastighet. Mobility management-planen innefattar således såväl målsättningar på längre 
sikt som faktiska handlingar i form av åtgärder på kort sikt. Likt andra regler som att arki-
tekturen måste passa in i stadsbilden eller krav på återplantering av träd kan en plan om hur 
mobility management ska tillämpas vara ett krav från kommunen. Uppförandet av en mo-
bility management-plan kan också bli en förhandlingsfråga i samband med bygglov och 
detaljplaner. Neergaard och Håkansson (2011) menar dock att detta förutsätter att exploa-
tören kan få något i gengäld, för att denna använder mobility management, som tätare eller 
högre bebyggelse (Neergaard och Håkansson, 2011). 

4.3.   Principer kopplade till byggandet av parkering 

Neergaard och Håkansson (2011) tar även upp flera olika principer som gäller parkeringar. 
En grund i detta är principen om att kommunen ska främja byggandet av bilfria bostads-
områden och områden med lågt bilinnehav där en flexibel parkeringsnorm är ett viktigt 
verktyg. Tanken med detta är att kommunerna inte ska stoppa projekt som vill bygga bo-
städer med inga eller ytterst få parkeringsplatser. Neergaard och Håkansson (2011) menar 
vidare att kommunerna kan öppna upp för att områden med bra kollektivtrafik, bra cykel-
infrastruktur eller tillgång till bilpooler inte behöver uppfylla dessa minimigränser. Det hela 
bör sedan kompletteras med olika former av åtgärder som stödjer ett lägre bilinnehav som 
marknadsföring om ett bilfritt boende, tillgång till cykelservice och liknande. 
 
Kopplat till ovanstående princip menar Neergaard och Håkansson (2011) att parkerings-
normens minimigräns kan sänkas om exploatören åtar sig att arbeta med mobility mana-
gement-åtgärder. Tanken är att om en byggherre tar fram en mobility management-plan 
som presenterar hur de boendes resebeteende ska påverkas kan kommunen acceptera att 
ett mindre antal parkeringsplatser byggs. För att säkerställa att den lägre parkeringskvoten 
räcker till på lång sikt kan avtal om viten eller reservytor för parkering skrivas (Neergaard 
och Håkansson, 2011).   
 
Neergaard och Håkansson (2011) skriver även om så kallade parkeringsutköp. Detta sker 
när fastighetsägaren inte har möjlighet att erbjuda parkering för en fastighet inom den egna 
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tomten. Dessa parkeringsplatser kan då kommunen ta på sig att ordna om fastighetsägaren 
betalar kommunen för det. Neergaard och Håkansson (2011) menar här att de pengar som 
kommunen då får in inte behöver gå automatiskt till parkeringar utan till exempel till för-
bättrad kollektivtrafik i området. Neergaard och Håkansson (2011) tar också upp exempel 
från Tyskland där företag som vill bygga i vissa fall kan få välja mellan att betala kommu-
nen för parkeringsplatser eller upprätta en mobility management-plan för att istället minska 
behovet av parkeringar. 

4.4.  Maxtak för biltrafik till besöksintensiva anläggningar  

Som sista princip om hur mobility management kan föras in i kommunal planering be-
handlar Neergaard och Håkansson (2011) besöksintensiva anläggningar. Detta är platser så 
som shoppingcentrum, arenor och mässor vilka leder till större transportströmmar än vad 
som vore fallet annars på platsen. Neergaard och Håkansson (2011) menar därför att dessa 
anläggningar först och främst borde byggas på platser med bra kollektiva kommunikationer 
för att hålla nere andelen bilresor bland transporterna till anläggningarna. Neergaard och 
Håkansson (2011) föreslår vidare att biltrafiken som genereras av dessa anläggningar be-
läggs med ett maxtak, exempelvis maximalt antal tillkommande fordon per dygn. För att 
inte överskrida det satta taket behöver fastighetsägaren sedan i vissa fall använda sig av 
mobility management-åtgärder. Detta bör vara definierat i ett kontrakt mellan fastighetsäga-
ren och kommunen. Vilka anläggningar som berörs och hur det ska hanteras kan behandlas 
i översiktsplanen för att sedan slås fast i enskilda fall i och med detaljplaner och bygglov. 
Neergaard och Håkansson (2011) pekar i sammanhanget på att det är viktigt att efterlevna-
den av maxtaken följs upp ordentligt och leder till viten av något slag för att skapa incita-
ment för fastighetsägaren satt hålla nere biltrafiken. 

5. Åsikter från tjänstemän och byggherrar om att… 

5.1.  … använda sig av råd till byggherrar om mobility mana-

gement. 

I samtalen med tjänstemännen på Stockholm stad återkom arbetet med den nya stadsdelen 
”Norra Djurgårdsstaden” som stadens exempel på hållbar samhällsplanering. Här har sta-
den, enligt Kummel (muntl. 2011) och Airijoki (muntl. 2011), fört en dialog med byggher-
rar om hur den totala miljöpåverkan, från de som kommer bo i den nya stadsdelen, ska 
kunna reduceras. Det handlar då om aspekter som invånarnas energiförbrukning i hemmet, 
avfallshantering och resvanor. I miljöprogrammet för stadsdelen står det:  
 
”Visionen är att Norra Djurgårdsstaden ska bli en miljöstadsdel i världsklass och vara ett internationellt 
föredöme när det gäller hållbart stadsbyggande. Erfarenheterna från Hammarby Sjöstad ska tillvaratas och 
vidareutvecklas i den nya stadsdelen. 
 
Norra Djurgårdsstaden ska inte bara befästa Stockholms position som en ledande huvudstad i klimatar-
betet utan också stödja marknadsföringen av svensk miljöteknik och bidra till att ny teknik utvecklas som 
kommer allt bostadsbyggande i Stockholm, Sverige och omvärlden tillgodo. Att förena en snabbt växande 
stad med höga miljömässiga ambitioner är en utmaning som Stockholm liksom andra storstäder måste 
klara av. Norra Djurgårdsstaden har unika förutsättningar att bidra i det arbetet.”  
(Övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden, 
2010) 
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Airijoki (muntl. 2011) menar att det från stadens sida är viktigt att kommunicera med 
byggherrarna om vad som är stadens mål med den nya miljövänliga stadsdelen, och en 
diskussion har därför förts om hur de boendes beteenden ska kunna påverkas i en miljö-
vänlig riktning. Diskussionen har till exempel handlat om hur entréer ska vara vända, var 
cykelparkeringarna placeras och hur boende ska informeras om visionen i stadsdelen. Hu-
zevka (muntl. 2011a) tar i sammanhanget upp stadsdelen Hammarby Sjöstad som också 
hade en miljöprofil men där människorna som flyttade in inte kände till de tankar som 
fanns från stadens sida kring hur människor skulle kunna leva miljövänligt där.   
 
Norra Djurgårdsstaden exemplifierar med detta det som föreslås av Neergaard och Hå-
kansson (2011) vad gäller att tidigt i planprocessen informera byggherrar om mobility ma-
nagement-åtgärder. Tjänstemännen påpekar dock samtidigt på att Norra Djurgårdsstaden 
inte är något typexempel på hur staden arbetar med beteendepåverkande frågor i samhälls-
planeringen (Airijoki, muntl. 2011; Huzevka, muntl. 2011a; Kummel, muntl. 2011; Malm-
berg, muntl. 2011; Tedesjö, muntl. 2011a). 
 
Att ta med sig detta arbetssätt till andra projekt känns för alla tjänstemännen möjligt och 
rent av ett måste för framtiden om staden ska kunna växa utan att det blir kaos i trafiksy-
stemet (Airijoki, muntl. 2011; Huzevka, muntl. 2011a; Kummel, muntl. 2011; Malmberg, 
muntl. 2011; Tedesjö, muntl. 2011a). Stadens nya statsbyggnadsstrategi lyfts i samman-
hanget fram av Tedesjö (muntl. 2011a). Stadsbyggnadsstrategin, som politikerna i staden 
slagit fast och som tjänstemännen ska arbeta efter, innebär att innerstaden ska expandera 
genom att områdena strax utanför tullarna ska bli tätare. Om dessa nya bostäder skulle 
generera lika mycket trafik per bostad som tidigare byggprojekt gjort i de områdena skulle 
dock inte trafiken få plats i Stockholms trafiksystem. Denna bild delas av Huzevka (muntl. 
2011a) som tar bygget av 4000 lägenheter som planeras på Årstafältet som exempel. Ett 
bygge som kommer att generera mer trafik till närliggande Essingeleden, Åbylänken, Hud-
dingevägen och Södra länken som dock inte kan hantera några större ökningar i trafik-
mängder. Eftersom staden, enligt Huzevka (muntl 2011) varken kan eller vill bygga ut dessa 
vägar måste fördelningen mellan trafikslagen bli en annan än vad som är vanligt i liknande 
projekt. Här blir det därför, enligt Tedesjö (muntl. 2011a) och Huzevka (muntl. 2011a), 
viktigt att påverka människors resande. Enligt Huzevka (muntl. 2011a) har exploaterings-
kontoret börjat arbeta på en rapport om hur detta ska kunna gå till där en förstärkning av 
kollektivtrafiken och bra cykelvägar tillsammans med informationsåtgärder är en viktig 
kombination. Informationen kommer troligtvis spridas dels direkt till invånare och dels 
genom byggherrar (Huzevka, muntl. 2011a). Tedesjö (muntl. 2011a) menar i detta att den 
äldre planeringen där trafikplaneringen satte ramen för stadsbyggandet nu börjar utmanas 
av en planering som tittar på vilken stad vi vill bygga och då ryms inte samma trafikmäng-
der. Han säger samtidigt att det känns trevande kring hur det nya arbetet ska gå till och 
vilken effekt olika åtgärder får. 
 
Att ge råd om mobility management i bygglovsärenden som inte godkänts på grund av att 
trafiksituationen inte lösts tror inte de tillfrågade byggherrarna på. Johansson E. (muntl. 
2011), Johansson P. (muntl. 2011) och Eriksson (muntl. 2011) menar att en sådan diskus-
sion måste ske innan bygglovshandläggningen eftersom bygglovsansökan endast ska jämfö-
ras med de bestämmelser som finns i detaljplanen. De byggherrar som samtal förts med 
ställer sig i övrigt endast positiva till en dialog med staden om hur man skulle kunna arbeta 
med beteendepåverkande åtgärder (Johansson E., muntl. 2011; Johansson P., muntl. 2011; 
Eriksson, muntl. 2011). 
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5.2.  … använda sig av mobility management som krav och i 

förhandlingar 

Förutom Airijoki (muntl. 2011) och Kummel (muntl. 2011) är de tjänstemän som tillfrågats 
inom Stockholms stad mer kritiska till att staden ska använda mobility management-åtgär-
der som villkor för byggande, än principen om rådgivning. Airijoki (muntl. 2011) och 
Kummel (muntl. 2011) håller med det som Neergaard och Håkansson (2011) presenterar 
och menar att staden har en möjlighet att i olika avtal påverka samhällsplaneringen genom 
att ställa krav och förhandla om mobility management med byggherrar. Malmberg (muntl. 
2011) i sin tur menar till exempel att förhandling om dessa aspekter i samband med bygg-
lovsansökan, likt i samband med principen om råd, är för sent i processen. När byggloven 
handläggs jämför bygglovshandläggaren det som står i ansökan med det som står i detalj-
planens planbestämmelser och det är således i samband med att planbestämmelser skrivs 
som förhandlingar kan användas. Han menar dock också att möjligheten till att tillämpa 
denna princip beror mycket på vilken sorts beteendepåverkan det handlar om. Malmberg 
(muntl. 2011) lyfter i sammanhanget även fram, tillsammans med Huzevka (muntl. 2011a) 
och Tedesjö (muntl. 2011a), att principen handlar om det som staden fått kritik för i sam-
band med miljöprogrammet för Norra Djurgårdsstaden. I miljöprogrammet presenteras 
idéer kring hur invånarna i den nya stadsdelen ska få möjlighet att delta i utbildningar om 
stadsdelens miljövision samt om hur invånarna ska göra för att leva mer hållbart. Detta har 
enligt tjänstemännen kritiserats, dels av media och dels i diskussioner mellan politikerna i 
staden, då det ses som att staden vill styra hur medborgarna lever sina liv. De vill därför 
framhäva att staden måste vara försiktig med att ställa krav och förhandla om sådant som 
mobility management eftersom det i slutändan just handlar om att påverka människors sätt 
att leva. Enligt Malmberg (muntl. 2011) finns det även undersökningar som visar på att 
kommuner ställer krav i samband med detaljplaner som det inte finns juridisk grund för att 
ställa. De tre tjänstemännen menar vidare att staden trots kritik, utifrån och av politiker, 
ändå kunnat arbeta med dessa frågor i Norra Djurgårdsstaden då stadsdelen varit en av tre 
miljöstadsdelar med en speciell vision och utpekade miljömål. Staden har där sagt att de 
byggherrar som vill vara med och bygga den nya stadsdelen måste vara villiga att samarbeta 
kring hur den totala miljöpåverkan från stadsdelen ska kunna minimeras (Malmberg, muntl. 
2011; Huzevka, muntl. 2011a; Tedesjö, muntl. 2011a).  
 
För att det ska bli möjligt för Stockholm stad att börja ställa krav och förhandla med bygg-
herrar om mobility management-åtgärder i samband med andra nyexploateringar än ut-
nämnda miljöstadsdelar menar Huzevka (muntl. 2011a) att staden måste veta att åtgärderna 
leder till någonting bra för staden. Han håller med om att markanvisningar och detaljplaner 
skulle kunna användas som verktyg för att få byggherrar att arbeta mer med frågorna, men 
då måste tjänstemännen få mer kunskap om mobility management-åtgärdernas effekter. 
Kummel (muntl. 2011) pekar i sammanhanget på sina erfarenheter från den tid hon arbe-
tade på Lunds kommun med frågor kring hållbart resande. Hon menar att det var svårt i 
början att få en acceptans för åtgärder som syftade till att påverka människors beteende. 
Det var först när arbetet lett till lyckade åtgärder, och alla tjänstemän såg att det fungerade, 
som alla förstod vad som var möjligt. Kummel (muntl. 2011) menar därför att en kommun 
kan behöva ett eget exempel som visar att det fungerar även i den egna staden. Hon pekar 
här på att arbetet i Norra Djurgårdsstaden kan bli ett sådant exempel. Kummel (muntl. 
2011) säger sedan med bakgrund av detta att kunskapen och medvetenheten hos såväl po-
litiker som tjänstemän om vad mobility management-åtgärder är för något och vilken skill-
nad de kan göra måste öka för att åtgärderna ska användas i större utsträckning. Att sam-
hällsplaneringen skulle påverkas av en konkurrenssituation mellan Stockholm stad och 
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andra kommuner, i linje med det som Neergaard och Håkansson (2011) skriver, tror inte 
Tedesjö (muntl .2011b) på. Han menar att stadens storlek gör att exploatörer är måna om 
att få bygga i just Stockholm då alternativen är sämre än om man vill bygga i en medelstor 
stad med flera alternativ. 
 
De tillfrågade byggherrarna ser positivt på denna princip. Eriksson (muntl. 2011) säger att 
det vore en spännande morot att kunna förhandla om hur ett beteendepåverkande arbete 
kan göras, om byggherrarna kan få gehör för sina önskemål om bebyggelsens utformning. 
Johansson E. (muntl. 2011) anser att rädslan av att detaljstyra för mycket är obefogad. Hon 
menar att det snarare handlar om att ge människor möjlighet till, och förståelse för, att resa 
på ett mer hållbart sätt. Åqvist (muntl. 2011) och Kummel (muntl. 2011) menar i samman-
hanget att det ofta handlar om att staden måste våga ställa krav och att de kan ställa högre 
krav på byggherrarna än de tror. Åqvist (muntl 2011) menar även att det är viktigt att ar-
gumentera för varför åtgärderna behövs. 

5.3.  … införa principerna kopplade till parkering 

Hur tjänstemännen i detaljplaner hanterar parkeringarna vid bostäder styrs av stadens par-
keringsnorm. Normen bestäms av politikerna i staden och är i Stockholm i samband med 
bostäder satt till minst 1.0 parkeringsplats per bostad. Detta betyder att om tio bostäder 
byggs på en fastighet måste även minst tio parkeringsplatser byggas inom fastigheten. 
Normens gräns är dock inte helt statisk utan går att sänka beroende på behovet på den 
specifika platsen (Airijoki, muntl. 2011; Malmberg, muntl. 2011; Huzevka, muntl. 2011a). 
Detta betyder, enligt Airijoki (muntl. 2011), att hus i innerstaden och andra platser som har 
en lägre biltäthet får byggas med färre parkeringsplatser. Exempel på det senare är bostäder 
som byggs längs med tunnelbanelinjerna. Johansson E. (muntl. 2011), Johansson P. (muntl. 
2011) och Eriksson (muntl. 2011) menar här att byggherrarna ofta vill ha ett lägre antal 
parkeringar än vad normen säger då de upplever att de inte fyller dagens garage. Detta 
samtidigt som anläggning av parkering kostar byggföretagen mycket pengar. De tre repre-
sentanterna från byggföretagen påpekar dock också att de inte vill bygga så få parkeringar 
att ingen vill flytta in. Hur många parkeringar per bostad byggherrarna anser är lagom styrs 
således av den målgrupp som bostäderna riktar sig mot samt hur biltätt området är (Jo-
hansson E., muntl. 2011; Johansson P., muntl. 2011; Eriksson, muntl. 2011). 
 
Att göra denna parkeringsnorm mer flexibel än den är idag, i enlighet med de förslag som 
Neergaard och Håkansson (2011) ställer upp, ser flera av tjänstemännen svårigheter med. 
Exempel på detta är att tillåta färre parkeringar än vad normen säger om bilpooler eller 
andra mobility management-åtgärder används. Arijoki (muntl 2011) frågar sig om byggher-
rarna har kunskapen och resurserna att påverka människors resebeteende genom informa-
tionskampanjer. Huzevka (muntl. 2011a), Tedesjö (muntl. 2011a) och Malmberg (muntl. 
2011) menar att det är för osäkert på lång sikt huruvida dessa åtgärder håller i sig. Husen 
med parkeringar ska stå kvar i flera årtionden, och över tid kommer det att bo många olika 
sorters människor i dem. Tedesjö (muntl. 2011a) och Huzevka (muntl. 2011a) menar såle-
des att det krävs mer kunskap hos både tjänstemän och politiker om hur bra åtgärderna 
fungerar. Förslaget som Neergaard och Håkansson (2011) lägger fram i sammanhanget om 
att en reservyta för eventuella framtida parkeringsbehov kan anläggas tror Huzevka (muntl. 
2011b) skulle kunna vara ett alternativ. Han var dock mer skeptisk innan han fick veta att 
Malmö stad gjort på det sättet.  
 



Jonas Lind 

20 

 

Tedesjö (muntl. 2011a) ställer sig frågande till om staden kan bestämma i en detaljplan att 
det ska startas en bilpool i syfte att kunna hålla nere parkeringsnormen. Detta då det vore 
att bestämma vilken slags verksamhet som ska finnas. Han för även ett liknande resone-
mang kring om staden kan förhandla in att byggherrar ska upprätta mobility management-
planer mot att de slipper bygga lika många parkeringsplatser. Han menar här att stadens 
samhälls- och trafikplanerare arbetar med fysisk planering och kan därför inte vara en ga-
rant för mobility management-åtgärdernas effekt. Det bästa vore istället om marknaden 
själv finner att beteenden borde ändras. Han säger vidare att det även borde finnas incita-
ment till detta i områden som Norra Djurgårdsstaden där trafiksystemet inte är byggt för 
att alla ska ha varsin bil. Det finns inte heller det utrymmet i Norra länken och Valhallavä-
gen som ska trafikförsörja området. Om bilpooler ändå ska kunna sänka parkeringsnormen 
blir det sannolikt, enligt Huzevka (muntl. 2011a) och Malmberg (muntl 2011), vid stora 
projekt där flera hus byggs och det skapas ett ordentligt underlag för en bilpool.  
 
Inställningen hos de byggherrar som samtal förts med är för denna princip positiv. De 
lyfter i sammanhanget främst fram de kostnader som det innebär att bygga parkeringar, 
parkeringar som sedan kanske inte utnyttjas (Johansson E., muntl. 2011; Johansson P., 
muntl. 2011; Eriksson, muntl. 2011). Svårigheten med att garantera att bilpooler fungerar 
över längre tid är något Eriksson (muntl. 2011) håller med om och ser som en aspekt som 
byggherrarna måste arbeta med. Eriksson (muntl. 2011) bemöter också den oro som tjäns-
temännen har kring de långvariga effekterna av mobility management-åtgärderna. Även om 
han håller med om problematiken i detta menar han samtidigt att det finns lösningar på det. 
Byggherrar skulle till exempel i samband med att de utbildar den första styrelsen i bostads-
rättsföreningarna kunna prata om dessa frågor. Idag när en bostadsrättsförening ska ta över 
efter en byggherre utbildas den nya styrelsen i framför allt ekonomi och juridik, men även 
ibland i till exempel kulturhistoria när det handlar om äldre hus som renoverats. Eriksson 
(muntl. 2011) ser här inga problem i att även ta in aspekter som hållbart resande. Han me-
nar också att byggherrarna kan bygga för att göra det lättare att informera människor som 
flyttar in senare om hållbart resande. Det kan handla om att sätta upp informationstavlor i 
huset eller skriva om bra resvägar på bostadsrättsföreningens hemsida. Johansson E 
(muntl. 2011) lyfter också fram att ByggVesta, som hon arbetar på, främst bygger hyresrät-
ter som de själva sedan förvaltar. Detta menar hon ger dem mer möjlighet att påverka res-
vanor hos de boende och kan därför på ett annat sätt arbeta med dessa frågor mer långsik-
tigt. 
 
Eftersom alla detaljplaner, där antalet parkeringar på en specifik plats anges, ska godkännas 
av politikerna i staden blir detta i slutändan en politisk fråga. För att fler byggen ska kunna 
byggas med färre parkeringar än vad parkeringsnormen innebär, anser därför Malmberg 
(muntl. 2011), att byggherrarna har en viktig uppgift i att ta fram argumenten för varför en 
viss fastighet behöver färre parkeringar. Han menar nämligen att om byggherrarna kan visa 
att bilinnehavet inte kommer vara större än till exempel 0,7 parkeringsplatser per lägenhet 
kommer politiker lyssna mer än om en tjänsteman inom staden för fram samma argumen-
tation. Detta är en uppgift som även byggherrarna anser ligga på dem och som de idag 
arbetar med vid vissa byggen (Johansson E., muntl. 2011; Johansson P., muntl. 2011; 
Eriksson, muntl. 2011). Johansson E. (muntl. 2011) säger dock att arbetet med att få ner 
antalet parkeringsplatser förs mer aktivt i Malmö där hon vet att det går att påverka. Hon 
menar här att om du är kreativ kring hur du som byggherre vill påverka de som bor i bo-
städerna kan du få gehör för det, varför det också har varit värt att arbeta med dessa frågor 
i Malmö. I Stockholm handlar det mer om huruvida fastigheten ligger nära tunnelbanenätet 
eller inte (Johansson E. muntl 2011).  
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Tjänstemännen på Stockholm stad höjer också ett frågetecken över huruvida begränsning 
av bostadsparkeringar är ett effektivt sätt att begränsa människors resande med bil. Malm-
berg (muntl. 2011) Airijoki (muntl. 2011) och Huzevka (muntl. 2011a) menar att människor 
som äger en bil men som inte använder den särskilt ofta, ändå måste ha någonstans att 
ställa den. Tedesjö (muntl. 2011a) påpekar även att en låg norm inom ett område kan göra 
att människor inte bosätter sig där eftersom att de vill ha plats för sin bil. Detta gör att de 
kanske bosätter sig längre från staden samtidigt som bilen ändå kommer köras i stadens 
trafiksystem. Han anser därför att en begränsning av parkeringar snarare bör ske vid ar-
betsplatser än vid bostäder. Några direkta normer att arbeta med i enlighet med det som 
föreslås av Neergaard och Håkansson (2011) finns dock inte för dessa fall. Varje arbetsplats 
utreds efter just deras behov, något som också gäller fastigheter som byggs för olika typer 
av handel (Tedesjö muntl. 2011b). Malmberg (muntl. 2011) påpekar också att stadsdelar 
med för få parkeringar är politikernas skräck då många människor i dessa fall blir missnöjda 
och därmed hör av sig till politikerna. Det är därför, enligt Malmberg (muntl. 2011) bättre 
att satsa på bra alternativ till bilen än begränsa parkeringsplatser vid bostäder. Fryklander 
(muntl. 2011) som varit inblandad i arbetet med Malmös nya flexibla parkeringsnormer 
påpekar dock att det inte handlar om att begränsa antalet parkeringar för människor så att 
de inte har någonstans att ställa bilen. Istället ska kommunen arbeta för att genom byggher-
rar påverka människor att inte skaffa bil till den nya bostaden och då behövs inte parker-
ingarna. Han håller dock samtidigt med om de problem om långsiktighet som tjänstemän-
nen inom Stockholm stad ser. I parkeringsnormen ingår det därför att byggherrarna ska 
bygga så att det i framtiden är möjligt att öka antalet parkeringsplatser om mobility mana-
gement-åtgärderna inte slår tillräckligt väl. Detta är en utbyggnad som då byggherren ska 
vara med och bekosta. Samtidigt lyfter han fram att det är svårt att hitta en balans i hur 
mycket bra cykelparkeringar påverkar bilinnehavet varför Malmö stad inte vet hur detta 
kommer fungera på längre sikt (Fryklander, muntl. 2011). 
 
Målet har även varit att diskutera principen om parkeringsutköp med tjänstemännen. De 
har dock inte känt igen sig i det arbetssätt kring parkeringar som Neergaard och Håkansson 
(2011) presenterar. 

5.4.  … begränsa trafiken vid besöksintensiva anläggningar 

Principen om att införa maxtak för hur mycket en besöksintensiv anläggning får generera 
bemöttes av allmän skepticism från tjänstemännen inom Stockholms stad. Airijoki (muntl. 
2011) undrade hur åtgärden skulle följas upp och vem som skulle ansvara för den. Huzevka 
(muntl. 2011a) menar att ett sådant tak inte behövs då dimensioneringen av vägar i området 
kan styra trafikens mängd. Dessutom ser han problem i de olika evenemangens karaktär på 
till exempel Stockholmsarenan som byggs för tillfället. Där kommer det dels att spelas der-
bymatcher i fotboll vilka har en lokal publik som till stor del åker kollektivt. Sedan är det 
mer nationella evenemang där det kommer bussar från hela landet som ska släppa av män-
niskor för att sedan kunna parkera någonstans innan de ska hämta upp alla igen. Huzevka 
(muntl. 2011a) håller dock med om att mobility management skulle vara effektivt i sam-
band med evenemang då det i samband med biljettförsäljningen kan informeras om möjliga 
hållbara resvägar till platsen. 
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6. Diskussion – Hinder och möjligheter 
Jag vill börja denna diskussion med att hävda att det som presenteras i denna uppsats inte 
bör ses som det enda sättet som en kommun kan arbeta med mobility management. Att 
bara arbeta med dessa frågor genom markanvisningar och detaljplaner begränsar antalet 
åtgärder som kan praktiseras. Allmän information till alla medborgare från kommunen om 
cyklingens positiva sidor, mobilitetscenter och andra åtgärder kan genomdrivas vid sidan av 
det som presenterats här. Observera dock att det som presenteras här kan vara viktiga 
verktyg för att en helhetssyn på förändringen av människors resebeteende skall ske. När 
mobility management-åtgärder diskuteras är dess relation till tillgänglig infrastruktur även 
viktig, om det inte finns några cykelvägar är det svårare att locka människor att cykla. Detta 
förutsätts dock i denna diskussion, då mobility management ska ses som ett komplement 
och inte ett alternativ till hårda åtgärder som främjar kollektivtrafik, gång och cykel. 
  
Jag har valt att dela in min analys, av potentialen hos det Neergaard och Håkansson (2011) 
presenterar, i tre olika delar. Den första delen handlar om vilka hinder som finns för att 
Stockholm stad ska arbeta med mobility management-åtgärder över lag. Del två handlar 
sedan mer om det som Neergaard och Håkansson (2011) presenterar, alltså principerna 
som verktyg för att föra in mobility management i samhällsplaneringen. Användandet av 
principerna är här beroende av att själva mobility management-åtgärderna är möjliga att 
genomföra. Den tredje delen handlar sedan om hinder för att syftet med mobility manage-
ment-arbetet, att begränsa bilanvändandet, ska uppfyllas på bästa sätt. 

6.1.  Hinder för att arbeta med Mobility Management över 

lag. 

Om Stockholm stad ska arbeta med mobility management-åtgärder kan inte samhällsplane-
ringen, enligt Hysings (2009) analys, kretsa kring en diskurs om att staden ska byggas efter 
bilen. Lundins (2008) och Hysings (2009) redogörelser om hur bilen behandlats och be-
handlas i samhällsplaneringen är därför här intressant att jämföra med det som kommit 
fram i de samtal jag haft med tjänstemän på Stockholm stad. Huruvida en diskurs är rå-
dande inom planeringskontoren på Stockholm stad kan jag inte uttala mig om, främst då 
mitt urval inte är tillräckligt representativt. Enligt de samtal jag haft kan det dock konstate-
ras att det går att hitta tankegångar som kan härledas både för och emot att denna diskurs 
är rådande. Som presenteras i resultatdelen av denna uppsats ser vissa tjänstemän inga pro-
blem med att införa mobility management-åtgärder. Andra tjänstemän menar att det beror 
på i vilka sammanhang och exakt vilka åtgärder som det skulle handla om. Om vi i detta 
koncentrerar oss på det senare kan vi se att tanken om att alla ska ha rätt till egen bil finns. 
Byggandet av parkeringsplatser vid bostäder kan därför ses som ett arbete vilket handlar 
om att tillgodose ett behov som ligger i linje med diskursen om bilens självklara plats i 
samhällsplaneringen. Till detta kan tilläggas att de beteendepåverkande åtgärderna ifråga-
sätts om de verkligen behövs då dimensioneringen av vägar ändå styr hur mycket biltrafik 
som kan färdas på vägarna. Samtidigt verkar alla de tjänstemän jag samtalat med inför-
stådda i den skiftning som Hysing (2009) menar började under 1990-talet från den bilcent-
rerade planeringen mot den hållbara. Vissa av tjänstemännen lyfter också fram att den nya 
stadsbyggnadsstrategin innebär att det inte får plats så mycket mer nytillkommen biltrafik. 
Även de tjänstemännen jag samtalat med och som är skeptiska till föreslagna mobility ma-
nagement-åtgärder håller därför med om att staden måste börja arbeta med att förändra 
människors beteende.  
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Jag menar här att det finns ett kluvet resonemang hos vissa av de tjänstemän jag samtalat 
med. Tjänstemännen säger att beteendepåverkande åtgärder måste användas i framtiden 
samtidigt som de är osäkra på om åtgärderna är bra och om de verkligen bör praktiseras. 
Denna kluvenhet behöver dock inte ha att göra med att två diskurser utmanar varandra i 
samhällsplaneringen, som i Hysings (2009) analys, utan kan istället ha och att göra med den 
okunskap som tjänstemännen erkänner kring mobility management. Det finns här en utta-
lad tvekan kring vilka åtgärder som finns tillgängliga, vilka effekter dessa har, hur de kom-
mer bemötas av befolkningen och så vidare. Att inte vilja begränsa antalet parkeringsplatser 
vid bostäder kanske således egentligen inte handlar om en diskurs utan en tvekan kring om 
åtgärderna verkligen leder till minskat bilanvändande. Detta kan säkert även handla om en 
kombination där diskursen om bilens självklara plats i planeringen gör att tjänstemännen 
inte skaffar sig kunskap om eller tar till sig av de alternativa åtgärder som mobility mana-
gement innebär. Vi kan här koppla till det Åqvist (muntl. 2011) säger, om att det över tid 
kan ske en förändring i hur tjänstemännen ser på mobility management-åtgärder när de får 
mer kunskap om åtgärderna. Därmed kan hindren för en implementering idag minskas 
över tid när inställningen till åtgärderna förändras. 
 
Som presenterades i resultatdelen av denna uppsats menar Kummel (2011), mot bakgrund 
av denna osäkerhet kring åtgärderna, att Stockholm stad kan behöva ett eget exempel på 
hur mobility management fungerar i praktiken. Kraften i goda exempel kan bland annat ses 
i hur vetskapen om hur man gjort i Malmö fick Huzevka (muntl. 2011) att ändra stånd-
punkt kring om staden kunde planera in reservytor för parkeringar. Det egna exemplet 
verkar för Stockholms del komma att utgöras av Norra Djurgårdsstaden, där den uttalade 
miljöstadsprofilen verkar ha varit en hjälp i att argumentera för att beteendepåverkande 
åtgärder ska praktiseras. Detta exempel har kanske inte fått den bästa starten då tjänste-
männen redan innan byggstart upplevt kritik mot de tankar om mobility management som 
finns inom projektet. Förutom en osäkerhet kring hur åtgärderna fungerar och vilken effekt 
de har, finns således en oro kring hur medborgare kommer reagera om åtgärder föreslås 
eller testas. Detta kan jämföras med det som Gärling och Schuitema (2007) diskuterar. Att 
om mobility management-åtgärder ska bli accepterade av befolkningen måste de leda till 
faktiska förbättringar samtidigt som det inte inskränker för mycket på människors frihet. 
Jag vill även lyfta fram det Gärling och Schuitema (2007) skriver om att det är viktigt att 
argumentera varför åtgärderna görs, något som också Åqvist (muntl. 2011) i Lund påpe-
kade. Detta eftersom åtgärdernas effekt blir kända först efteråt. För att mobility manage-
ment ska uppskattas av befolkningen och användas på längre sikt gäller det därför att de 
åtgärder som sätts in först förklaras och sedan i slutändan fungerar som det var tänkt. Likt 
vad Klementschitz et al. (2007) skrev om situationen i München, där åtgärderna först möt-
tes av motstånd för att sedan bli en del av det normala. Med detta vill jag hävda att den oro 
som tjänstemännen i Stockholm stad känner, över åtgärdernas effekter och mottagande, 
inte är helt obefogad. Detta kan dock överbryggas om informationssamlingar om mobility 
management-åtgärder som finns inom till exempel Max-projektet används.  

6.2.  Hinder för att använda principerna i MaxLupoSE som 

verktyg 

I de samtal jag haft i samband med denna uppsats har det inte kommit upp några hinder 
för att använda principen om att ge råd till byggherrar om mobility management. Det enda 
som mötte motstånd var egentligen idén om att i samband med bygglov som inte gick ige-
nom, ge information om möjliga mobility management-åtgärder. Både byggherrarna och 
tjänstemännen menar här att en sådan diskussion bör komma tidigare i processen. Detta 
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gör att vi kan se en skillnad i hur Neergaard och Håkansson (2011) samt tjänstemännen 
och byggherrarna ser på de olika delarna i planprocessen, vilket gör att denna del av princi-
pen inte verkar vara möjlig att implementera. Arbetet med Norra Djurgårdsstaden är da-
gens exempel på där en diskussion förs med byggherrar kring beteendepåverkande insatser 
mot boende i ett område. Den nya stadsdelen kan således bli det egna goda exemplet i linje 
med det som Kummel (muntl. 2011) anser kan behövas. Frågan är nu hur staden kan ta 
vidare detta från de så kallade miljöstadsdelarna och arbeta med dessa frågor även i andra 
projekt. Svaret från tjänstemännen verkar här landa i stadsbyggnadsstrategin där stadens 
ytterområden ska förtätas. Här drivs dock inte mobility management-arbetet av miljöargu-
ment utan av argument om platsbrist. Vi ska dock komma tillbaka till detta när vi diskuterar 
hur arbetet med mobility management ska bli progressivt. 
 
När det gäller att ställa krav eller förhandla med byggherrar finns det vissa aspekter som 
gör att tjänstemännen är mer skeptiska till att använda sig av denna princip än den om råd 
till byggherrar. Förutom att bygglov även här ses som fel del av planeringsprocessen verkar 
det stora hindret vara tjänstemännens oro för hur ett praktiserande av denna princip skulle 
bemötas av allmänhet och politiker . Rädslan för att vara för detaljstyrande delas av flera av 
tjänstemännen där kritiken som riktas mot Norra Djurgårdsstaden verkar ligga i botten. Till 
detta ska också belysas den rent juridiska aspekten som Malmberg (muntl. 2011) lyfter fram 
kring vad en kommun egentligen kan kräva av exploatörer. Här verkar det behövas en tyd-
ligare information om vad kommunen har rätt att ställa krav om, för att principen ska an-
vändas.  
 
Intressant i detta är att de byggherrarna jag samtalat med bemöter tjänstmännens orosmoln 
och verkar inte tycka att principen innebär en för stor detaljstyrning. Från byggherrarna 
kommer det istället åsikter om att det handlar om att ge möjligheter och att det vore en 
spännande morot att arbeta enligt principen. I enlighet med det som Neergaard och Hå-
kansson (2011) poängterar verkar det viktigt att byggherrarna kan få något i gengäld så att 
incitamenten skapas för byggherrarna att arbeta med dessa frågor. Annars skapas inte den 
morot som Eriksson (muntl. 2011) pratar om. Tjänstemännens oro för att vara för detalj-
styrande kan också sättas i relation till det Kummel (muntl. 2011)och Åqvist (muntl. 2011) 
säger om att kommuner i sammanhanget ofta måste våga mer och att de kan ställa krav om 
mer än de tror. Detta förutsätter dock att de juridiska frågetecknen utreds. 
 
Principerna som behandlar parkeringsnormer, som verktyg för att se till att mobility mana-
gement-åtgärder används, går i vissa aspekter in i de andra principer som här diskuteras. En 
förhandling mellan en kommun och en byggherre kan handla om just parkeringar, varför 
hindren för dessa principer även kan samverka. Flera av de tveksamheter som tjänstemän-
nen lyfter fram kring parkeringar känns således igen från diskussionen om förhandlingar 
och krav. En sådan tveksamhet är hur mycket staden kan detaljstyra samhällsplaneringen. 
Denna fråga kom upp bland annat i samband med diskussionen om bilpooler och om sta-
den i och med en detaljplan kan bestämma vilken verksamhet som ska finnas. Ett annat 
hinder som känns igen från tidigare i diskussionen är att tjänstemännen inte känner igen sig 
i det arbetssätt i planeringsprocessen som Neergaard och Håkansson (2011) utgår ifrån. 
Tidigare har vi konstaterat detta i samband kring om råd eller förhandlingar kan göras vid 
bygglov. Denna gång gäller det parkeringsutköp där tjänstemännen inte ser att parkeringar 
hanteras på det sätt som presenteras av Neergaard och Håkansson (2011). Detta betyder 
inte att principen är felaktig på något sätt utan endast att den inte är applicerbar på just 
Stockholm stad i dagsläget.  
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Det kluvna resonemang som tjänstemännen har kring mobility management-åtgärderna 
verkar här gå igen i deras syn på potentialen hos principerna. Tedesjö (muntl. 2011) frågar 
sig om tjänstemännen i egenskap av fysiska planerare kan vara garanter för att åtgärderna 
fungerar på ett sådant sätt att det gör en sänkning av parkeringsnormen möjlig. Huzevka 
(muntl. 2011) menar i sin tur att staden måste veta att det kommer någonting bra ur åtgär-
derna om de ska förhandla in åtgärder i detaljplanerna. Kluvenheten ligger även här i att 
tjänstemännen också hävdat att den nya stadsbyggnadsstrategin innebär att staden blir 
tvungen att arbeta mer med mobility management i framtiden. Detta gör, tillsammans med 
det faktum att byggherrarna bemöter flera av tjänstemännens orosmoln, att en diskussion 
mellan parterna om det som principernas möjligheter och hinder verkar nödvändig. 
 
Principen om maxtak för trafik vid besöksintensiva anläggningar är i sammanhanget intres-
sant att diskutera. Enligt Klementschitz (2007) ses detta arbetssätt som framtiden i 
Schweiz, medan de tillfrågade tjänstemännen i Stockholm stad inte förstod hur detta skulle 
gå till. Även här kom till exempel argumentet upp om att trafikmängden kan styras genom 
dimensioneringen av vägar. Att man i Schweiz ser detta som framtiden, efter att ha provat 
andra åtgärder, kan kopplas till det Kummel (muntl. 2011) påpekar om behovet av en 
mognad vad gäller mobility management i stort för att användandet av dessa åtgärder ska 
ske fullt ut. Det kanske är svårt för trafikplanerare i Stockholm att se fördelar med åtgärder 
om att sätta maxtak för hur mycket trafik en anläggning får generera när de just börjat 
tänka i banor av mobility management. Det kan vara så att denna princip ska ses som ett 
mål för framtiden och inte som något som kommer användas direkt. Om så är fallet bör 
möjligtvis en tanke ges åt vilka principer som är viktiga eller lättare att genomföra än andra.  

6.3.  Hinder för att principerna ska leda till en minskning av bil-

användandet 

Vi har nu gått igenom de hinder som de tjänstemän jag samtalat med inom Stockholm stad 
ser för att de ska kunna arbeta med mobility management och de principer som Neergaard 
och Håkansson (2011) presenterar. Grundtanken med principerna är dock inte att de ska 
leda till färre tomma parkeringar eller uppslag till hur projekt rörande miljöstadsdelar ska 
kunna genomdrivas. Det handlar istället om ett systematiskt arbete där mobility manage-
ment förs in i den dagliga verksamheten i de berörda delarna av kommuners organisationer. 
Om de hinder för principerna som presenteras i denna uppsats undanröjs med de förslag 
jag lägger fram menar jag här att det ändå fattas något för att principerna ska leda till ett 
progressivt arbete för ett mindre bilanvändande i Stockholm stad. 
 
Jag vill här koppla till Hysing (2009), Lundin (2008) samt Gärling och Schuitema (2007) 
som alla belyser politikernas makt i dagens samhällsplanering. Även om jag inte ämnat 
analysera politikernas makt i detta är det ett faktum att politikerna i slutändan ska godkänna 
alla detaljplaner och med det till exempel de krav samt parkeringstal som skrivs in där. Be-
slutet från politikerna att införa miljöstadsdelar, till exempel, har gjort en diskussion om 
mobility management-åtgärder möjlig. Frågan man kan ställa sig i detta är vilka möjligheter 
som skulle öppnas om liknande politiska riktlinjer sattes upp för hela staden. Till detta kan 
kopplas att Hysing (2009) menar att politiken är ett hinder, för en policyförändring, jäm-
förbart med diskursen som tidigare diskuterats. Det politiska mål som verkar driva använ-
dandet av mobility management-åtgärder i staden idag, vid sidan av miljöstadsdelarna, är 
den nya stadsbyggnadsstrategin. Frågan här är om den räcker för att principerna ska använ-
das fullt ut eller om det dessutom krävs ett tydligare miljömässigt mål. Det kan här diskute-
ras huruvida det Gärling och Schuitema (2007) skriver om, att den lokala politiken ibland 
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antingen inte håller med om de nationella riktlinjerna eller följer andra politiska mål, stäm-
mer in på situationen i Stockholm. Detta då det finns nationella riktlinjer som hävdar att 
mobility management är viktigt i dagens samhällsplanering. Situationen kan också vara, likt 
i Hysings (2009) exempel från Örebro, så att en hållbar trafikplanering är accepterad på en 
övergripande nivå men syns inte i de mindre mer vardagliga besluten. Vid sidan av stads-
byggnadsstrategin lyfts byggherrarnas vilja att bygga med få parkeringar fram som drivkraft 
enligt principerna. Byggherrarna får här, och tar här på sig, argumentationsansvaret för 
färre parkeringar. Samtidigt verkar argumentationen ske i större utsträckning om byggher-
rarna får gehör för kreativa idéer kring hur de tänker sig kunna påverka människors re-
sande, varför stadens del i att främja dessa idéer är viktig. 
 
Arbetet med mobility management i Stockholm stad verkar dock till synes just startat och 
kanske kan principerna hjälpa till genom att ge förslag på hur arbetet kan utformas. Samti-
digt måste tjänstemännen få den kunskap de anser att de saknar om mobility management-
åtgärder, där det kan vara viktigt att poängtera att principerna bygger på erfarenheter från 
arbete med mobility management i Europa. Dessutom verkar tjänstemännen behöva få 
tydliggjort vad en kommun får ställa krav om, och förhandla om, utan att bli för detaljsty-
rande. Till detta ska också läggas de tre andra hinder, förutom diskursen, som Hysing 
(2009) tar upp. Enligt honom kan det krävas omorganisationer och kanske någon form av 
kris för att en förändring ska ske. Han lyfter också fram behovet av engagerade personer 
som om det fanns, eller kanske redan finns inom Stockholm stads organisation, skulle 
kunna göra att tjänstemännen informeras om mobility management-åtgärdernas möjlighe-
ter. 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att en integrering av principerna i Stockholm stad 
inte kan göras helt problemfritt. Detta handlar främst om två saker. För det första är det en 
okunskap om mobility management i allmänhet och då framför allt vilka effekter de har på 
människors resebeteende. För det andra vore det fördelaktigt om Neergaard och Håkans-
son (2011) i och med MaxLupoSE kan visa på hur mycket en kommun får detaljstyra i 
samhällsplaneringen. Dessa hinder kan dels kopplas till Hysings (2009) och Lundins (2008) 
analyser av bilens självklara plats i samhällsplaneringen sedan 1950-talet och dels Gärlings 
och Schuitemas (2007) analyser av vikten att få acceptans hos medborgarna av åtgärderna. 
Detta behöver dock inte betyda att dessa hinder finns kvar över tid med tanke på att kun-
skaperna om mobility management kan förbättras. För att sedan få principerna att använ-
das i samma utsträckning som parkeringsnormerna på 1950- och 1960-talet samt SCAFT 
1968 behövs kanske en liknande kampanj med konferenser och större ekonomiska incita-
ment. Det ska dock här framföras att mitt urval inte är representativt och att mina resultat 
endast skall ses som en indikation på vilka hinder som kan finnas för att principerna ska 
användas. För att fördjupa kunskapen om denna implementering behövs därför vidare 
diskussioner med fler tjänstemän och även politiker i Sveriges kommuner.  
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7. Slutsatser 

 I Stockholm sker främst integreringen av mobility management i samhällsplaneringen i 
samband med Norra Djurgårdsstaden, då detta är utsett till en miljöstadsdel. Stockholm 
stad har även börjat undersöka hur denna typ av beteendepåverkande åtgärder ska 
kunna integreras i planeringen av nybyggnationer på Årstafältet. Detta då trafiklederna i 
närheten inte har plats för den mängd trafik som ett bostadsområde av den storkleken 
på den platsen annars skulle generera. 
 

 Åsikterna, hos tjänstemännen inom Stockholm stad, om principerna i MaxLupoSE går 
isär och är kluvna. Den största osäkerheten verkar ligga i hur detaljstyrande som staden 
får vara samt vilken effekt mobility management-åtgärderna kan ha. Detta då kritik om 
detaljstyrning tidigare framförts samt att staden måste veta vad åtgärderna ger för att 
kunna argumentera att de ska användas. Tjänstemännens åsikter kan kopplas till hur bi-
len historisk sett behandlats i samhällsplaneringen, där dess plats har varit självklar och 
inte inskränkbar. Deras osäkerhet ska dock inte ses som helt obefogade då allmänhetens 
acceptans och politikernas vilja att arbeta med detta är viktigt för att mobility manage-
ment ska användas i ett längre perspektiv. Hur och om ett maxtak för trafik vid en be-
söksintensiv anläggning skulle fungera ställer sig tjänstemännen allmänt skeptiska till och 
förstår inte principens fördelar som till exempel Schweiz gjort. Detta kan bero på att 
Schweiz arbetat med en integrering av mobility management i sin samhällsplanering un-
der längre tid. 
 

 Byggherrarna såg positivt på de flesta av principerna som analyserades. De vill till exem-
pel i allmänhet bygga färre boendeparkeringar och om införandet av mobility manage-
ment-åtgärder medför att byggherrarna kan få igenom detta eller andra önskemål verkar 
de se principerna som intressanta incitament för ett arbete med beteendepåverkande åt-
gärder. Byggherrarna menar dock att förhandlingar eller krav inte kan ske i samband 
med bygglov, då de menar att den processen endast skall utgöras av en jämförelse med 
detaljplanerna. 

 

 Likheten hos tjänstemännens och byggherrarnas uppfattningar om principerna i 
MaxLupoSE beror på vilken princip som diskuteras. Vad gäller råd är båda sidor posi-
tiva med undantag för uppfattningen om att integreringen av mobility management 
måste ske innan bygglov. När det gäller krav och förhandling ser tjänstemännen pro-
blem som byggherrarna till viss del förstår men ändå bemöter. När det gäller parkeringar 
återkommer vissa av motsättningarna, där tjänstemännen ser problem med själva åtgär-
dernas effekter medan byggherrar ser möjligheter till att slippa bygga lika många par-
keringar. 
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 Huruvida bygglov är en bra del av samhällsplaneringen att integrera mobility manage-
ment i bör ses över. Det bör även göras en djupare analys av de juridiska aspekterna för 
att ge planerarna en större säkerhet om vad som är möjligt. För att sedan komma åt 
oron kring själva mobility management-åtgärdernas effekt kan exempel vara viktiga att 
lyfta fram för att visa att de förslagna principerna kommer ur lyckade projekt från Eu-
ropa. Samtidigt kan i detta andra verktyg inom Max-projektet som rör mobility mana-
gement föras fram. Det kan även vara bra att tänka över vilka principer som är lätta att 
börja med då vissa principer verkar vara svårare att ta till sig. Dessutom tror jag att det 
behövs en diskussion mellan staden och byggherrar om vad principerna betyder för si-
tuationen i Stockholm för att byggherrar ska kunna bemöta de orosmoln som tjänste-
männen har, på samma sätt som görs i denna uppsats. Om principerna ska följas fullt ut 
med full effekt kan det dock krävas en tydlig politisk vilja i detta också. 
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