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1 Förord 
Vi vill tacka våra underbara vänner i klassen, och speciellt stunderna i datasalen. Vi vill också rikta ett 

stort tack till våra informanter på Linköping och Norrköpings kommun för att de gjorde det här 

arbetet möjligt och tog sig tid för oss. Ett avslutande tack till Sofie Storbjörk som har varit vår 

handledare och hjälpt oss med studien, utan din hjälp och din kunskap hade vi inte klara detta.  

Jenny Nilsson & Erika Peltonen Ramkvist 

Norrköping 2013-05-15 
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2 Sammanfattning 
Trots en förbättrad luftkvalité och en minskning av luftföroreningar ökar fortfarande 

transportsektorns utsläpp, vilket gör det svårt att uppfylla bland annat de svenska miljömålen. 

Kommuner i Sverige har en stor roll gällande planering och beslutsfattande i arbetet med hållbara 

transporter. Transportfrågan är en komplex fråga och som även sträcker sig utanför kommunernas 

gränser. Linköpings och Norrköpings kommun håller på att utveckla en fjärde storstadsregion och 

samarbetar en del med varandra. Det som undersöks i studien är vad tjänstemännen upplever 

hindrar och möjliggör arbetet med implementeringen av åtgärder gällande hållbara transporter i de 

båda kommunerna. Studien bygger på tre intervjuer i vardera kommun. Det vi ser hindrar arbetet är 

kommunikation mellan olika nivåer internt hos kommunen och mellan kommunen och andra aktörer, 

beteendet hos kommuninvånarna, målkonflikter, tid, resurser, ekonomi och bristande tydlighet i mål.  

Det som möjliggör är det ökade fokus miljöfrågor har fått genom klimatdebatten samt engagemang 

och intresse hos de tjänstemän som specifikt arbetar med transportpolitiska frågor. 
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4 Inledning 
Transportfrågan innebär stora miljöproblem. Luftföroreningar och klimatpåverkan kommer bland 

annat från förbränning av fossila bränslen, och transporterna i världen svarar för den större delen av 

användandet av fossila bränslen. Trots ett minskat nedfall av luftföroreningar och förbättrad 

luftkvalité, främst i Europa, ger transporterna fortfarande upphov till betydande miljö- och 

hälsopåverkan (Svenska miljöinstitutet, 2011). Kartläggningar visar att utsläppen av koldioxid från 

just transporter ökar hela tiden medan andra utsläpp varierar i Sverige (Naturvårdsverket, 2012). 

Enligt Holmberg (2010) ger transporten upphov till en tredjedel av koldioxidutsläppen i Sverige. 

Transportsektorns utsläpp ökar fortfarande och det bedöms vara svårt att minska utsläppen när 

behovet av transporter ökar (Holmberg, 2010).  

Enligt Vigar (2002) är transporter något som de flesta människor är beroende av i vardagen. Genom 

att ha möjlighet till en privat bil kan människor ta sig fram på ett annat sätt och sedan bilen på allvar 

har gjort entré i folkhemmet har resemönstren för arbete och boende förändrants. Förväntningarna 

på de personliga resorna har ökat kraftigt och människor vill kunna ta sig från punkt a till punkt b på 

ett sådant snabbt, smidigt, enkelt och bekvämt sätt som möjligt (Vigar, 2002). Förutom ökade 

persontransporter finns också en problematik kring godstransporter, exempelvis att det blir allt 

dyrare och även mindre tillförlitligt. Detta för att det blir trafikstockning i städerna vilket kan leda till 

att leveranserna blir sena (Ruesch et al, 2012). Idag produceras det mer för en växande ekonomi 

vilket innebär att företag behöver sina leveranser för att kunna leverera, på grund av att Sverige både 

exporterar och importerar varor överallt i hela världen (Holmberg, 2010). 

I Sverige spelar landets kommuner en viktig roll för möjligheten att i konkret planering och 

beslutsfattande arbeta i riktning mot hållbara transporter. Samtidigt har aktuell kommun- och 

transportforskning visat att implementering av transport- och miljöpolitiska mål i praktiken innebär 

mål- och prioriteringskonflikter som sätter de höga politiska visionerna om ett ekonomiskt och 

ekologiskt hållbart transportsystem på prov (Hrelja, 2011; Isaksson och Storbjörk, 2012). Hull (2008) 

skriver att frågan om en hållbar transportpolitik konkurrerar med alla frågor på lokal nivå, detta gör 

att hållbara transporter ibland kommer i skymundan. Hrelja (2011) skriver på samma sätt att olika 

samhällsproblem ställs mot varandra och då sätts jobb oftast före minskad trafik och andra 

miljöfrågor. Banister (2011) menar att dagens transportpolitik inte är hållbar och alla kommuner har 

sina unika problem att övervinna och debatten om vad man ska göra och vilka åtgärder som ska 

genomföras har satts i en ganska snäv ekonomisk ram. Detta medför att det finns begränsningar vad 

man i en kommun kan åtgärda och inte (Banister, 2011). Hreljas studie visar även att lokalt 

beslutsfattande och stadsplanering genererar mer biltrafik trots att mål om hållbar rörlighet och 

hållbara transporter antagits i olika styrdokument.  
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Banister et al (2012) menar att det idag finns ett implementeringsgap i arbetet med hållbara 

transporter med att omvandla mål till praktiska politiska åtgärder och att det behövs ökad kunskap 

såväl om implementeringsbarriärer som vägar framåt.  

4.1 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att utifrån de tjänstemän som intervjuats undersöka hur de upplever 

förutsättningarna för hållbara transporter i kommunal fysisk planering genom en studie av hur två 

medelstora svenska kommuner, Linköping och Norrköping tar sig an frågan vad gäller 

målformulering, planering och implementering. Syftet är även att belysa vad som anses vara 

hinder/utmaningar samt möjligheter för ett utvecklande av transportsystemet enligt tjänstemännen. 

Detta kan även användas som ett underlag för ett framtida arbete för de två kommunerna.  

5 Metod 

5.1 Kvalitativa metoder 
För att kunna besvara uppsatsens syfte genomförs en kvalitativ studie, genom individuella intervjuer 

och analys av aktuella styrdokument som de båda kommunerna uppfört. För att kunna besvara vårt 

syfte behöver vi veta vad de som arbetar på kommunal nivå med transportrelaterade frågor har för 

erfarenheter och perspektiv inom hållbara transporter utifrån sin yrkesroll. En kvalitativ studie gör 

det möjligt för oss att gå på djupet i intervjuerna jämfört med exempelvis en mer kvantitativ enkät 

som omfattat fler tjänstemän (Trost, 2010). Den kvalitativa forskningsintervjun har enligt Kvale 

(2009) en sällsynt potential att komma åt intervjupersonens levda vardagsvärld, att tillträda 

människors upplevelser av den levda världen och beskriva den (Kvale, 2009). En vetenskaplig intervju 

görs oftast med flera olika personer inom samma tema, för att kunna få ett bredare material och 

fånga olika perspektiv och erfarenheter för att sedan dra slutsatser ifrån det. Det ska även i 

efterhand gå att visa på hur man har gjort och de tolkningar som görs måste vara hållbara och giltiga 

(Jacobsen, 1993). Vi hanterar detta genom att förklara vårt tillvägagångssätt för hur analysen gjorts 

och att i analysen presentera utförligt med citat och referat från våra intervjuer och de utvalda 

styrdokumenten för att understödja tolkningar och slutsatser. Vi jämför också våra resultat med 

annan relevant forskning. 

5.2 Halvstrukturerade livsvärldsintervju 
När intervjuerna gjordes användes en halvstrukturerad livsvärldsintervju, i detta fall för att kunna 

studera intervjupersonernas perspektiv och erfarenhet i sin yrkesmässiga vardag och med fokus på 

transportproblematiken. Kvale (2009) definierar metoden som att intervjun skall utvinna 

beskrivningar av i detta fall intervjupersonens yrkesperspektiv för att sedan tolka betydelsen av det 
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fenomen som hen beskriver. Kvale (2009) fortsätter med att förklara hur den halvstrukturerade 

intervjun varken är ett stängt frågeformulär eller ett vardagssamtal. Intervjun görs på ett sådant sätt 

att den fokuseras på ett visst eller flera teman och har en intervjuguide som omfattar idéer på frågor 

(Kvale, 2009). Frågorna som ställs kommer att vara öppna så intervjupersonerna kan svara fritt, för 

att i möjligaste mån kunna fånga upp deras syn, deras kunskaper och erfarenheter. Hade det varit en 

strukturerad intervju så hade ett visst antal svarsalternativen redan funnits, vilket gör att intervjun 

blir stängd och man styr intervjupersonen att svara på ett visst sätt (Trost, 2010). Eftersom vi vill ha 

ut så mycket som möjligt av intervjupersonernas perspektiv och erfarenheter så passade 

halvstrukturerade intervjuer med öppna frågor bättre. Ju större utrymme som ges till 

intervjupersonen desto större är möjligheten att få ett djupare kvalitativt material. Halvstrukturerade 

intervjuer innebär att oväntade resultat kan framkomma, vilket också gör det viktigt att ställa 

följdfrågor för att följa upp spår och trådar som lyfts under intervjun (Jacobsen, 1993).  

Vi ställde 14 frågor i intervjuerna exklusive följdfrågor, se bilaga 1. För att skapa frågorna användes 

ingen speciell metod utan vi läste på om ämnet och på några av kommunernas styrdokument för att 

se vilket arbete som pågick och hur intervjuerna skulle kunna komplettera den information vi fick 

genom skriftlig dokumentation. Intervjuerna varade med ett undantag till 30-45 minuter. En intervju 

tog enbart cirka 15 minuter. Trots att intervjun var kort fick vi kvalitativa svar som kunde användas i 

vår analys, därav påverkade inte det studien. Vi valde att spela in intervjuerna för att möjliggöra 

transkribering och underlätta analysarbetet.  

Som vi beskrev ovan är en öppen intervju mer som en diskussion och det är tillåtet att ställa 

följdfrågor. Följdfrågor kan underlätta intervjun när intervjupersonerna är fåordiga och de kan också 

göra det möjligt att be om fördjupningar och exemplifieringar av sådant som tas upp. Eftersom vi var 

två personer under intervjuerna, ställde en av oss frågor och den andra såg till att frågorna 

besvarades och om någon följdfråga behövdes ställas. 

5.3 Val av kommuner och intervjupersoner 
Linköpings kommun är Sveriges femte största kommun och har cirka 145 000 invånare. Linköping är 

en stor stad så för att ta sig till jobb, skola eller någon aktivitet måste hen kunna ta sig dit och risken 

för att det är längre bort än vad det är i en mindre stad är större. I Linköping så går tätortsbussarna 

cirka var 10-20 minut och det finns ett utbud av kollektivtrafik som gör att invånarna kan ta bussen 

istället för egen bil (Linköpings kommun, 2013). Linköping är en industri-, service- och 

universitetsstad. De största arbetsgivarna i Linköping är Saab AB, universitetet, sjukhuset och 

kommunen (Nationalencyklopedin, a 2013). 
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Norrköpings kommun är beläget i Östergötlands län och har bland annat Bråviken och Östersjön 

inom kommunens gränser. Norrköping är den nionde största kommunen och 2011 bodde det 130 

263 människor i kommunen och i Norrköping stad 87 247 (Norrköpings kommun, 2013). Norrköping 

är en gammal industri-, handel- och hamnstad och igenom staden går Motala Ström som rinner ut i 

Lindö kanal för att sedan rinna vidare ut i Bråviken. I Norrköpings kommun finns många stora företag 

som ger arbete utöver kommunen, landstinget och statliga verk, så som Holmen Paper AB, Whirlpool 

Sweden AB och Telia AB. Linköpings universitet har också ett campus beläget i Norrköping 

(Nationalencyklopedin b, 2013). 

Linköpings och Norrköpings kommun har ett mål om att öka till 500 000 invånare till år 2030 vilket 

förväntas resultera i bland annat en bättre ekonomi i regionen, men samtidigt medföra ett ökat 

transportbehov och som kan påverka miljön negativt (Linköpings och Norrköpings kommun, 2010). 

Eftersom Linköping och Norrköping utvecklar den fjärde storstadregionen så behövs arbetet med 

hållbara transporter om exempelvis miljömål skall kunna uppfyllas. Båda kommunerna har ett aktivt 

arbete med hållbara transporter genom mål, planer, strategier och åtgärder vilket gör kommunerna 

till lämpliga studieobjekt. 

Vi har valt att fokusera på två kommuner för att kunna göra en jämförelse och inte enbart fokusera 

på en kommun. Fler än två hade gjort att vi skulle vart tvungna att göra färre intervjuer per kommun, 

vilket inte hade gett oss ett djupare material. Två kommuner möjliggör detta. 

I urvalsarbetet har vi tillämpat den så kallade snöbollsmetoden det vill säga informanter identifieras 

successivt genom kontakter med relevanta aktörer som har kunskap inom just det temat som valts. 

Genom den person som har kontaktats kan fler förslag på personer fås som kan bidra med sin insikt 

(Johannessen, 2003 & Bryman, 2012). Enligt Dalen (2007) så är snöbollsmetoden bra när andra vägar 

inte leder framåt och de personer man får tag i vet oftast vilka mer som kan svara på liknande frågor, 

emellertid kan det vara så att denna metod lätt kan leda till ett smått och vinklat urval. Genom att 

prata med flera relevanta aktörer och få deras rekommendationer kring andra aktörer får vi dock ett 

större material att välja bland och därmed minskar i vår bedömning risken med att få ett smått och 

vinklat urval. 

Till denna uppsats valdes sex stycken informanter ut, tre på varje kommun. De vi har intervjuat 

jobbar som trafikplanerare (två stycken, en på varje kommun), gång-, cykel- och mopedsamordnare, 

processledare och koordinator, processansvarig och översiktsplanering samt projektledare för 

infrastruktur. Vi valde informanter som dels kunde väntas ge en bild av pågående konkreta åtgärder 

och dels de som arbetar mer övergripande med transportfrågor i fysisk planering. Detta ger en 

bredare bild av olika roller inom arbetet med transportfrågor på kommunal nivå än om vi exempelvis 
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enbart intervjuat trafikplanerare. Det hade förstås varit intressant med fler aktörer än från 

kommunen, exempelvis Östsam eller Östgötatrafiken. Dock ville vi fokusera på kommunernas arbete 

med hållbara transporter, eftersom det är studiens syfte. De namn som nämns i studien är fiktiva. 

Alla ville inte vara anonyma men eftersom att det var delade åsikter bland informanterna valde vi att 

alla i studien skulle vara fiktiva. 

Något att ta hänsyn till i analysen är att den informationen vi får av informanterna är vad de tycker 

och tänker, detta innebär inte att det behöver vara så i verkligheten. Det kan även vara så att andra 

ser trafikfrågan på ett helt annat sätt. 

5.4 Styrdokument 
Vi har även studerat styrdokument, planer och policys ifrån båda kommunerna men även 

gemensamma dokument för att kartlägga kommunernas utgångspunkter som sedan kommer ställas i 

relation till intervjuanalysen.   

5.4.1 Urval 

Vi har valt att fokusera på fyra dokument från de olika kommunerna och dessa är: 

- Gemensam översiktsplan 

- Gemensam klimatvision 

- Riktlinjer för trafik (Norrköping) 

- Trafikstrategier (Linköping) 

Informanterna har utpekat dessa som de viktiga styrdokumenten, men vi ville även ha både 

kommungemensamma dokument och kommunspecifika dokument för att se vad kommunerna 

jobbar tillsammans samt enskilt med. Riktlinjer för trafik och trafikstrategier är delar av kommunens 

översiktsplaner och även vissa delar i den gemensamma översiktsplanen, vi valde ut dessa delar för 

att de var de mest relevanta för denna studie. 

5.5 Kvalitativ innehållsanalys 
En kvalitativ innehållsanalys syftar oftast till att inte mäta eller räkna i analysen av texter eller 

intervjutranskriptioner, istället ligger fokus på att tolka vad texten eller informanterna säger. 

Användningen av en kvalitativ innehållsanalys gör det möjligt för oss att ge en bild av vad kommunala 

styrdokument säger om hållbara transporter och att komma åt informanternas perspektiv och 

erfarenheter. En innehållsanalys är en bred metod som gör det möjligt för oss att studera innebörden 

i texten, det vill säga ”vad säger texten?”. Texten eller texterna kan analyseras både manuellt eller 

med hjälp av en dator, dock rekommenderas ofta manuella analyser då betydligt mer komplicerade 

analyser och tolkning kan göras (Bergström & Boréus, 2000). Bergström & Boréus (2000) förklarar 
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innehållsanalys på det här sättet ”Det som söks är manifesta inslag i texter, dvs. sådant som uttrycks 

explicit.”. De uppenbara inslagen som kan stötas på i en text kan även utnyttjas för att kunna komma 

åt det som inte uttrycks klart. Dock ser innehållsanalysen mest till det som uttalats och inte det 

outtalade, man analyserar alltså det som finns tydligt (Bergström & Boréus, 2000). I studien används 

denna innehållsanalys på våra transkriptioner och insamlade styrdokument, även om 

innehållsanalysen enligt Bergström & Boréus (2000) egentligen är inriktad på mer traditionell text. 

Bergström & Boréus (2000) förklarar att det går att justera metoden utifrån studiens syfte, vi har 

alltså använt oss av den innehållsanalys som presenteras ovan på det transkriberade materialet och 

styrdokumenten. Vi läste igenom det transkriberade materialet för att sedan börja identifiera 

bärande tematiker för att lättare kunna analysera innehållet. Hur vi valde teman var att utgå ifrån 

frågan ”Vad är detta ett exempel av?”. Det var ganska självklara teman enligt båda, vi var eniga om 

vilka teman som fanns.  

Generellt sett kan man se innehållsanalysens styrka i att utforma en överblick över ett större material 

men också att ge underlag för ett jämförande (Bergström & Boréus, 2000).  

5.6  Reliabilitet och validitet 
För att kort förklara vad reliabilitet är, så innebär reliabilitet mätningens tillförlitlighet och 

överensstämmelse (Kvale & Brinkmann, 2009; Bryman, 2008). Validitet till skillnad från reliabilitet 

innebär att se om studien verkligen mäter det som studien avser att mäta (Bryman, 2008). Det är 

mer komplicerat att bestämma intervjuutskriftens validitet än att bestämma dess reliabilitet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Det som kan vara svårt med reliabiliteten med transkriberat material är att 

forskare kan tolka det olika. Om mer än en person analyserar olika delar av det material som arbetats 

fram är det viktigt att kontrollera så att analyserna gjorts på likadant sätt. Vad som är en godkänd 

avvikelse mellan de olika personerna beror på i vilken mån dessa avvikelser skulle influera resultatet 

(Bergström & Boréus, 2000). Det kan också finnas en styrka i att vara två personer som skriver och 

analyserar, det vill säga att vi kan jämföra våra tolkningar och kan därmed få en högre reliabilitet. 

Validiteten uppnås genom de metoder vi har valt ut för att genomföra vår studie har varit 

genomtänkta för att uppfylla vårt syfte. Den vetenskapliga förankring som används i studien kan 

också öka reliabiliteten, ifall dessa studier identifierar liknande mönster. 
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6 Vetenskaplig förankring 

6.1 Environment policy integration (EPI) 
Studiens analys kommer att relateras till utgångspunkter och slutsatser som dras inom forskningen 

om Environmental Policy Integration (EPI). EPI är ett politiskt/administrativt verktyg som syftar till att 

integrera miljöpolitiska mål och ambitioner i andra politikområden än just miljöpolitiken. Vilket gör 

det möjligt att se miljösynpunkter på alla plan i de beslut som tas i politiken (Storbjörk & Isaksson, in 

press). EPI förväntas också underlätta minskandet av motsättningar mellan miljö- och sektorspolitik. 

Förutom att EPI används som ett politiskt/administrativt verktyg används EPI som analytiskt ramverk 

inom just samhällsvetenskaplig forskning om hållbar utveckling (Weber & Driessen, 2010). 

Weber och Driessen (2010) förklarar Environmental Policy Integration som följande utifrån Lafferty 

och Hovden (2003) ”Införlivandet av miljömål i alla stadier i politiken i ett icke-miljöpolitiskt område, 

med en specifik igenkännande av detta mål som en vägledande princip för planering och 

genomförande i politiken.” (vår översättning). 

EPI har fått ett brett mottagande som princip i Europeisk policyuppläggning, dock ligger problemet i 

hur det i praktiken fungerar. Detta har visat sig vara komplext och politiskt svårt (Nilsson & Persson, 

2003). De flesta observatörer menar att nivån av implementeringen av EPI har varit en besvikelse 

hittills och det krävs mer uppmärksamhet (Nilsson et al, 2007 kap 1). I början av 2000-talet 

implementerades EPI på flera ställen i Sverige, detta för att uppnå ekonomisk, social och ekologisk, 

dimensioner av hållbar utveckling (Nilsson & Persson, 2003).  

Storbjörk et al (2009) menar på att när det arbetas med hållbarhetsfrågor behandlas ofta miljö och 

ekonomi inom hållbarhet som två separata mål inom praktiken. De menar att en sådan separation 

kan skapa spänningar mellan aktörer och därmed också försvaga förutsättningarna för en god 

implementering. Om kommunikationen inte sker på ett bra sätt både inom kommunerna men också 

mellan olika aktörer och kommunen kan det bidra till att implementeringen av hållbarhetsfrågor inte 

når ända fram. 

Under arbetet med studien kommer EPI användas som hjälp till att analysera hur Norrköping och 

Linköping kommun arbetar med hållbara transporter och vilka svårigheter som finns i arbetet. Utöver 

EPI kommer också annan relevant forskning att användas som vetenskaplig förankring.  

6.2 Induktiv angreppssätt 

Induktiva och deduktiva angreppssätt handlar om relationen mellan teori och forskning. Ett deduktivt 

angreppssätt innebär att man väljer sin teori först, sen utifrån den gör hypoteser, samlar in material 

och sen analyserar sitt resultat. Ett induktivt angreppssätt innebär att man gör observationer först 
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och får ett resultat innan man bestämmer teorin (Bryman, 2008). Vi valde att använda oss av ett 

induktivt angreppssätt för att vid planerandet av vår studie inte hade en särskild teori vi ville pröva, 

utan att vi snarast ville gå in i studien med öppna empiriska frågor om vad som begränsar/möjliggör 

hållbara transporter. 

7 Analys av aktuella styrdokument 

Transportfrågorna i kommunerna hanteras i en mängd olika strategidokument, planer och policys. De 

vi kommer ta upp och använda oss av är översiktsplanerna för båda kommunerna men även den 

gemensamma översiktsplanen. Inom översiktsplanerna finns riktlinjer för trafik (Norrköping) och 

trafikstrategier (Linköping) det är dessa två kapitel som vi främst kommer använda oss av. De har 

även en gemensam klimatvision som kommer att nämnas i uppsatsen. 

7.1 Gemensam översiktsplan 

Linköping och Norrköping kommun har tillsammans skapat en gemensam översiktsplan och 

kommunfullmäktige i Linköpings kommun bestämde i juni 2005 att en ny översiktsplan skulle arbetas 

fram, de ville då också undersöka möjligheten att formge en gemensam översiktsplan. Året efter 

bestämdes det att Norrköping tillsammans med Linköping skulle utforma en gemensam 

översiktsplan. Ansvaret för översiktsplanen har de båda kommunerna men den ingår som ett 

delprojekt i ”Fjärde storstadsregionen – ett nytt storstadsalternativ” (Norrköping och Linköping 

kommun, 2010).  

Översiktsplanen fastställdes för de båda kommunerna hösten 2008 och deras vision är ”en 

gemensam storstadsregion med två samverkande stadskärnor”. I den gemensamma översiktsplanen 

ligger fokus på gemensamma planeringsfrågor som är av betydelse för den långsiktiga utvecklingen 

för storstadsregionen. 

7.1.1 Mål och ambitioner 

För den gemensamma översiktsplanen finns ett antal utgångspunkter som vi anser är viktiga för 

studien, kortfattat innebär de 

• att de båda kommunernas tillväxt och långsiktiga utveckling ska främjas inom deras storstadsregion 

i deras två samverkande stadskärnor. De utvecklingspotentialer som finns hos de två kommunerna 

skall tas till vara på ett sätt som främjar de båda. 

• Att de utbyggnader av transportsystem och bebyggelsestruktur ska göras på ett sådant sätt som 

inspirerar hållbar tillväxt i ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. 
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• Att de historiska värden, kulturella särarter och unika miljökvalitéer inom de två kommunernas 

städer, tätorter samt den omgivande naturen ska beskyddas och utvecklas. 

• Att den efterfrågan på bostäder och lokaler som uppstår av en växande befolkning och näringsliv 

skall tillfredsställas. 

Del 2.2 i den gemensamma översiktsplanen fastslår att bebyggelseutveckling ska samverka med 

transporter, vilket innebär att bebyggelseutveckling och transportsystem ska gå hand i hand och 

åtkomligheten inom och till regionen skall förbättras betydligt. De prioriteringar som vi har sett skall 

göras inom transportsatsningar är bland annat att den befintliga infrastrukturen ska bli uppgraderad 

för att kunna främja en snabb tillväxt i storstadsregionen. Den gemensamma översiktsplanen 

förutsätter att Ostlänken (höghastighetsbanan mellan Stockholm och Linköping) och Götalandsbanan 

(höghastighetsbanan mellan Stockholm och Göteborg) kommer att vara färdig utbyggda år 2028 

respektive år 2030. Då kan dessa banor utnyttjas mer för regional trafik tillsammans med 

expressbussar och lokaltrafik vilket genererar en konkurrenskraftig kollektivtrafik. Utöver det främjar 

stadskärnorna hög framkomlighet samt trafiksäkerhet för gående, cyklister och kollektivtrafik. 

I kapitel 4, del 4.2 och 5 i den gemensamma översiktsplanen lyfts den framtida utvecklingen, 

Linköping och Norrköping har som mål att växa till en storstadsregion med en halv miljon invånare. 

Ett problem som lyfts är efterfrågan på transporter och resor ökas i samband med ett ökat utbyte av 

varor och tjänster inom området samt eftersom kommunerna vill att fler människor ska bosätta sig i 

området. På grund av den ökande efterfrågan på transporter och resor måste också insatserna för en 

minskad klimatpåverkan och styrning av transporter öka. De olika transportsystemen så som vägnät, 

spårsystem, sjöfart och flyg måste i framtiden utnyttjas smartare och smidigare. Utöver det behöver 

förflyttningarna bli mer klimatanpassade och energieffektiva. Detta kommer att diskuteras senare i 

studien. 

I den gemensamma översiktsplanen förklaras det, om det finns bra kommunikationer och bebyggelse 

i kollektivtrafikförsörjda områden behöver inte det ökade transportbehovet medföra en större 

miljöbelastning. Beroendet av pendling med bil ska minskas genom att befolkningen ökar i de två 

stadskärnorna samt de orter i närområdet som har förutsättningar för en god 

kollektivtrafikförsörjning. 

Något som de båda kommunerna anser vara extra viktigt är att öka kapaciteten hos 

järnvägssystemen. Trafikslagen behöver också samverka med varandra på ett mer effektivt sätt än 

vad det görs idag. Ett av huvudsyftena med den gemensamma översiktsplanen är att de båda 



  

14 
 

kommunerna ska arbeta för på ett långsiktigt plan påverka bebyggelsestrukturen och lokalisera start- 

och målpunkter för transporter och resor.  

I del 5.7 kan vi se att de betonar värdet av cykel som färdmedel och att cykeln som arbetspendling är 

av stor vikt, absolut när det gäller eftersträvan av hållbara transporter. De bilresor som 

tätortsboende i Sverige gör är en drygt en tredjedel kortare än 3 kilometer. Den gemensamma 

översiktsplanen förklarar att en stor del av de resor som är kortare än 3 kilometer kan bytas ut mot 

cykelresor. Utöver det har cykeln som färdmedel många fördelar som bland annat positivare 

hälsoeffekter samt mer tilltalande tätortsmiljöer.   

7.1.2 Strategier och åtgärder 

Linköping och Norrköping kommun ska alltid välja förnybara energikällor när det gäller transport- och 

energisystemen och de skall också vid all upphandling ställa klimat- och miljökrav. Utöver det ska 

också information om klimatfrågan nå ut till medarbetare, förtroendevalda, boende och verksamma i 

kommunerna. Detta nämns utförligare i den del som behandlar klimatvisionen nedan, då det tillhör 

klimatvisionen för de båda kommunerna. 

Kommunerna vill också minska behovet av bil och detta vill de göra genom att bland annat det ska 

vara mer bekvämt att gå, cykla eller använda sig av kollektivtrafiken. Detta kan vara svårt då de ovan 

har som mål att utöka invånarantalet och då bedömer vi att samtidigt minska behovet av bilen kan 

vara en stor utmaning. Det ska också finnas begränsade parkeringsmöjligheter vid arbetsplatser, en 

konkurrenskraftig kollektivtrafik och användandet av mobility management (en kombination av flera 

samverkande åtgärder). En strategi som kommunerna ska använda för att förbättra 

transportsystemen är fyrstegsprincipen, vilket nämns både i styrdokument och intervjuer. Vilket 

innebär att åtgärder väljs utifrån följande ordning: 

1. Påverka valet av färdmedel och efterfrågan av transporter. 

2. Utnyttjandet av den befintliga infrastrukturen ska ske effektivare. 

3. Befintlig infrastruktur förbättras. 

4. Stor ombyggnad eller nyinvestering.  

Fyrstegsprincipen är en strategi för att uppnå hållbarare transporter, de nämner också 

fyrstegsprincipen som just en princip och inte en strategisk åtgärd, åtminstone inte i översiktsplanen. 

Det finns alltså en del olika principer för hållbara transporter men fyrstegsprincipen är den som 

nämns i styrdokumenten och uppfattas av oss som den viktigaste av dem. De första två åtgärdena 

ses som mjuka åtgärder då de påverkar människors beteende snarare än en ombyggnation som 

nämns som en hård åtgärd. 
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7.2 Klimatvision för Norrköping och Linköping 
Kommunerna har även formulerat en gemensam klimatvision som har en del mål som påverkar 

arbetet och åtgärder med transportfrågan. Syftet med den gemensamma klimatvisionen är att 

stanna upp den globala och lokala klimatpåverkan. Klimatvisionen har fem olika punkter med fokus 

på minskad klimatpåverkan, dessa fem punkter är: 

 ”All kommunal planering sker klimatmedvetet, med fokus på att minska utsläppen av 

växthusgaser och anpassa samhället till framtida klimatförändringar 

 Alltid välja förnybara energikällor inom transport- och energisystem 

 Vid all upphandling ställa klimat- och miljökrav 

 Öka klimatengagemanget och kommunicera klimatfrågan med medarbetare, 

förtroendevalda, boende och verksamma i kommunen 

 Stödja affärsdriven miljöutveckling” (Linköping och Norrköpings kommun, 2008, 1) 

Detta innebär då att oavsett vilket nytt styrdokument, strategidokument, planer och policys de gör i 

kommunerna måste de alltid tänka på dessa fem punkter, så detta är ett ledande dokument. Dessa 

mål påverkar transporter genom exempelvis mål nummer ett att minska utsläppen, detta påverkar 

transporterna eftersom att de bidrar till ökat utsläpp och bidrar till klimatförändringarna. För att 

kunna uppnå dessa mål så bör transporterna minska. Samma sak med mål nummer två som klart och 

tydligt påverkar transporterna. Detta kan vara en utmaning för att lite äldre bilar inte har möjligheten 

att använda förnybara drivmedel utan det är mer nya bilar som kan drivas på förnybara drivmedel 

och detta kan bli väldigt dyrt ifall alla transporter ska bytas ut.  

Dessa två gemensamma dokument arbetar kommunerna tillsammans med men de har även egna 

specifika riktlinjer. Dessa antogs av kommunerna 2010 i Linköping samt 2011 i Norrköping. Dessa 

presenteras här nedan. 

7.3 Styrdokumentet riktlinjer för trafik, Norrköping 
Utöver de översiktsplaner som är verksamma för Norrköpings kommun finns tillägg som ska 

samspela med de redan befintliga översiktsplanerna, riktlinjer för trafik i Norrköpings kommun är en 

av dem. Riktlinjen ska underlätta för Norrköpings kommun att i framtiden ha ett trafiksystem som är 

smidigare än det nuvarande, mer klimatsmart, hushåller med våra begränsade resurser och även 

fortsätter utvecklingen av infrastruktur för alla trafikslag inom Norrköpings kommun. Riktlinjen 

behandlar hela Norrköpings kommun med prioritering Norrköping stad. 

7.3.1 Mål och ambitioner 

För att uppnå ett hållbart trafiksystem utpekas fyra övergripande mål som utgår från den 
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gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping. De fyra övergripande målen som 

arbetar efter att uppnå ett hållbart trafiksystem finner vi att två av dem är centrala för studien 

 ”kraftigt öka andelen resor med de prioriterade trafikslagen gång, cykel och kollektivtrafik 

och minska andelen resor med biltrafik.” 

 ”Underskrida med marginal miljökvalitetsnormerna för luftföroreningar samt riktvärdena för 

buller.” (Norrköpings kommun, 2011, 5) 

 

Norrköpings innerstad skall utformas så att det ökar tätheten och en effektivare markanvändning och 

trafikmiljön skall prioritera gåendes och cyklisters villkor. Alla trafikslag skall samarbeta med varandra 

och prioriteringsordningen gång, cykel och kollektivtrafik gör att miljön påverkas mindre och 

medborgares hälsa förbättras, i likhet med vad som framkom i den gemensamma översiktsplanen. 

Vilket vi anser är bra då de följer den gemensamma översiktsplanen som upprättats.  

 

Vi ser att Norrköpings kommun definierar hållbart resande som en metod som avser att öka andelen 

hållbara resor, vilket är transporter och resande som är effektivare och är bra för både ekonomi, 

samhällsutveckling, hälsa och miljö. Med det sagt menas det att se till att minska ensam-åkande i bil 

och som sagt prioritera de hållbara färdsätten som gång, cykel och kollektivtrafik samt att resor inte 

behöver genomföras alls. I andra hand kan en effektivare bilanvändning förespråkas, exempelvis 

samåkning och bilpooler men också bilar som är fossilbränslefria och bränslesnåla. Definitionen av 

hållbart resande framgår inte i den gemensamma översiktsplanen på samma sätt som i detta 

styrdokument, de är inte lika tydliga och skriver ingen definition. Dock så nämner de samma slags 

åtgärder i både detta styrdokument och i den gemensamma översiktsplanen.  

 

Ett hållbart trafiksystem innebär att det måste samspela med sociala, miljömässiga och ekonomiska 

värden. De delar som vi finner är intressanta för just denna studie är följande: 

 

 Riktlinjen ska bidra till ett mer tillgängligt trafiksystem, kortfattat innebär det vilka möjligheter 

kommuninvånarna har använda det utbud som finns. 

 Det framtida trafiksystemet ska skapas på ett sätt som gör att vi hushåller med våra 

begränsade resurser och inte överskrider miljökvalitetsnormerna för partiklar. 

 Ambitionen är att begränsa klimatpåverkan genom att få fler att människor att välja gång, 

cykel och kollektivtrafik framför bilen. 

7.3.2 Strategier och åtgärder 

I riktlinjer för trafik finns det en övergripande trafikstrategi som utgår från den gemensamma 
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översiktsplanen för Linköping och Norrköping. Tre planeringsverktyg utpekas särskilt vad vi kan se. 

 

 Fyrstegsprincipen, som nämndes i den gemensamma översiktsplanen 

 prioriteringsordning, vilket är ett verktyg som skall göra det effektivare att utnyttja det 

nuvarande trafiksystemet 

 hållbart resande, en metod som gör det möjligt att påverka människors och transporters 

beteenden och trafikrörelser. 

 

Norrköpings kommun använder sig också av konceptet Mobility Management (MM) vilket innebär 

beteendepåverkan inom just transportområdet och fungerar som ett tillägg till den mera traditionella 

trafikplaneringen. MM är en viktig del av hållbart resande och ser till resenären som dess målgrupp 

och fungerar genom att förändra resenärers attityder och beteenden för att uppnå en minskad 

bilanvändning. En grundläggande del i MM är de mjuka åtgärderna som används, så som information 

och kommunikation. De mjuka åtgärderna kan ofta förbättra de hårda åtgärderna som exempelvis nya 

spårvagnslinjer, vägar eller cykelvägar. MM tas också upp i den gemensamma översiktsplanen och 

visar på att de skriftligt ska arbeta med det men om det arbetas med MM i praktiken är osäkert 

utifrån bara styrdokumenten. Det kan intervjuerna med informanterna påvisa om det arbetas med 

MM i praktiken eller inte. 

 

I riktlinjer för trafik har Norrköpings kommun tagit fram fem strategier för gångtrafik, cykeltrafik, 

kollektivtrafik, biltrafik och godstrafik. Där tittar de på vägar som behövs göras säkrare, effektivare 

och vilka som behövs prioriteras. Om cykeln skulle användas till alla de korta resor skulle det minska 

miljöbelastningen från trafiken betydligt. I riktlinjer för trafik nämns en intressant del, de korta 

bilresorna, under 5 kilometer, som görs i Sverige står för cirka 3 procent av det totala biltrafikarbetet 

men däremot cirka 26 procent av utsläppen. 

7.4 Trafikstrategi Linköping 
Denna trafikstrategi antogs av kommunfullmäktige i juni år 2010. Det är en ganska ny strategi som är 

en del av Linköpings egna översiktsplan samt den gemensamma med Norrköping. Jämfört med 

Norrköpings ”Riktlinjer för Trafik” som är antagen ett år senare. 

7.4.1 Mål/ambitioner 

Visionen för trafikstrategin lyder: 

”I Linköping, där idéer blir verklighet, har vi tillsammans med medborgarna och våra grannar i den 

fjärde storstadsregionen utvecklat ett långsiktigt hållbart transportsystem – miljömässigt, 
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ekonomiskt och socialt. Transportsystemet är konkurrenskraftigt, resurssnålt och rikt på 

valmöjligheter.” (Linköpings kommun, 2010, 9). 

Linköping har även som mål att sänka biltrafiken till 40 procent från de 60 procent som är idag. De vill 

även öka cyklandet med 13 procent så att 40 procent av resorna ska ske på cykel, kollektivtrafiken 

ska även öka dock bara med 7 procent till år 2030. Genom detta så tror Linköping att de kan minska 

utsläppen med 50 procent och då vara på god väg mot det internationella målet om att minska 

utsläppen med 85 procent till år 2050. Några sådana här siffror finns inte i Norrköpings ”Riktlinjer för 

Trafik”, vilket är ganska intressant då de valt att inte ha siffor eller ett visst procentantal som resor 

ska minska. 

 

De huvudsakliga målen i trafikstrategin lyder 

 ”Alla ska uppleva att kommunen vidtar effektiva åtgärder som leder till en långsiktigt hållbar 

utveckling. 

 Alla ska uppleva det fördelaktigt att välja säkra och miljövänliga transportslag för person- 

och godstransporter i ett väl fungerande trafiksystem.” (Linköpings kommun, 2010, 9). 

Vi får intrycket att målen är något otydliga då det är svårt att mäta huruvida alla upplever att 

kommunen vidtar effektiva åtgärder. Ett upplevande hos person kan vara väldigt olika och är som 

sagt svårt att mäta.  

7.4.2 Strategier/åtgärder 

Deras huvudstrategi innebär att de ska flytta deras fokus från rörligheten till tillgängligheten vilket då 

innebär att de förr har utvecklat transportsystem för att det ska finnas en rörlighet. Nu ska de istället 

fokusera på tillgängligheten att det finns olika slags utbud och tjänster som stimulerar hållbara 

transportslag. Linköpings kommun har en helhetssyn vilket resulterar i att de inte bara kollar på 

transportsektorn utan även andra teman som exempelvis stadsplanering som i slutändan kommer 

hjälpa till ett hållbart transportsystem. 

När de ska välja en åtgärd har de som strategi att använda sig av fyrstegsprincipen vilket beskrevs 

tidigare under gemensam översiktsplan, vi bedömer att alla styrdokumenten som vi analyserat 

använder sig av fyrstegsprincipen. När de ska utforma huvudnäten så ska det göras prioriteringar, 

första prioritet är gång och cykel efter det kommer kollektivtrafiken och sist kommer biltrafiken. 

Det är bra att de har tydliga steg på vad som ska göras och vad som ska prioriteras i olika 

styrdokument, detta har vi även sett i de andra styrdokumenten. Det som dock är skillnad mellan 

Linköpings trafikstrategi och Norrköpings riktlinjer för trafik är årtal och procent. Linköping nämner 
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båda delarna medan Norrköping valt att ta bort dessa delar. De uttrycker en ambitionsnivå i detta 

dokument men ingenting om det följs eller inte. Ännu en skillnad är att Linköpings trafikstrategi och 

Norrköpings riktlinjer för trafik har utvecklat strategier för olika färdsätt, vilket inte går att finna i den 

gemensamma översiktsplanen.  

7.5 Sammanfattande av styrdokumenten 
Kommunerna arbetar med fyrstegsprincipen som redan har förklarats och detta innebär då att det är 

beteendeförändringar som är första steget och detta är även kallat för mjuka åtgärder. Detta är 

något kommunerna trycker mycket på att de använder mjuka åtgärder. Här har tidigare studier visat 

att mjuka åtgärder kan ge motivation till de som använder bilen att själva byta transportsätt (Ritcher 

et al, 2011). Ritcher et al (2011) fortsätter med att förklara att det finns bevis för att mjuka åtgärder 

gör skillnad och har positiva effekter på bilanvändandet, dock är frågan om dessa ändringar är 

långsiktiga. Eftersom kommunerna väljer helst att använda mjuka åtgärder först ser vi det som att 

jobba med hållbara transporter då man inte gör något större intrång på miljön, vilket hårda åtgärder 

såsom ombygge kan göra. Däremot om kommunerna anser att ett ombygge eller annat är på sin 

plats använder de sig av de hårdare åtgärderna. Kommunerna har formulerat mål, dock är Linköpings 

mål något tydligare och lättare att följa upp eftersom de har procentantal och år med i målen vilket 

Norrköping inte har. De gemensamma mål och strategier som nämns i de gemensamma 

styrdokumenten är tydliga dock lite mer övergripande än de enskilda målen. Detta är de största 

skillnaderna vi kan se i de olika styrdokumenten. Det som uttrycks i styrdokumenten är mål och 

ambitioner nästa del i studien behandlas intervjuerna vilket kan visa mer hur det fungerar i praktiken. 

Ett problem är att dessa styrdokument inte visar på exakt hur kommunerna ska kunna lyckas med att 

uppnå de mål som finns, vilket i sin tur kan göra att arbetet med målen försvåras. 
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8 Analys av intervjuer 

8.1 Tydlighet och otydlighet i mål och ambitioner 
Både Linköping och Norrköping är två kommuner som jobbar aktivt med hållbara transporter vilket 

var ett krav till varför vi valde dem, men för att vara aktiv måste det finnas mål och ambitioner i 

arbetet. Intervjuerna och de styrdokument som presenterats visade tydligt på att båda kommunerna 

vill uppnå mycket inom de närmsta åren. Informanterna i Linköping pratade exempelvis om hur 

mycket i procent cyklingen skulle öka och bilanvändandet minska. Informanterna från Norrköpings 

kommun pratar mer om att de ska minska bilanvändandet och öka gåendet och cyklandet dock inte 

med hur mycket och under vilken tid. Detta på grund av att målen är framställda av politiker och de 

har bestämt att målen ska vara utan år eller exempelvis procentantal. Detta gör mål mindre 

uppföljningsbara vilket gör det svårt att se om de är skarpa mål med politisk prioritet vilket öppnar 

upp för Hreljas (2011) analyser om att målens betydelse tolkas olika vid implementeringar. Matilda, 

som är processledare och koordinator på Norrköpings kommun, uttrycker att de ska ha mer tydliga 

mål: 

Jag tycker det är bättre om målen är mer tydliga, smarta och tidsatta alltså det blir enklare att följa 

upp. De här målen följs upp halvårsvis, det kan man också tycka är lite problematiskt ur trafik och 

transportperspektiv det hinner inte hända så himla mycket 

Dock säger Maria, trafikplanerare i Norrköping, att de har tydliga mål jämfört med förut och att det 

är viktigt för att underlätta arbetet. 

Båda kommunerna har som mål att inom de närmsta åren göra en del hårda åtgärder som att 

förbättra sina gång- och cykelvägar, utveckla parkeringsstrategier, kollektivtrafik och utveckla staden. 

Det märks dock att det största målet är att det finns så bra förutsättningar, exempelvis bra 

cykelvägar och tillgänglighet av kollektivtrafik, som möjligt för att ändra invånarna i kommunens 

beteende. Detta visar sig tydligast i intervjuerna men också i styrdokumenten där fyrstegsprincipen 

lyfts fram.  

Vi ser att kommunerna har liknande mål men Linköping har mer tydliga mål som man kan följa upp 

med procent och år vilket Norrköping inte har, detta visades i både intervjuerna och i deras egna 

styrdokument (riktlinjer för trafik och trafikstrategi). I Norrköpings kommun uppfattar vissa 

informanter målen som tydliga medan andra uppfattar dem som mindre tydliga, vi tolkar det som 

tjänstemännen ändå verkar ha medvetenhet om målen och veta hur och vad de ska jobba efter. 

Under intervjuerna märktes det att informanterna också har en önskan om att alla tjänstemän, 

politiker och enheter på kommunen ska ha med hållbarhetstankarna i arbetet. Detta tror vi skulle 

underlätta arbetet och skapa mindre målkonflikter. Att hållbarhetstankarna integreras och finns med 
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i det praktiska arbetet är en av de grundläggande utgångspunkterna med EPI (Lafferty och Hovden 

2003) . Som tidigare studier av EPI har visat är det svårt att implementera hållbarhetstankar på alla 

nivåer i kommunen (Storbjörk & Isaksson, in press; Nilsson & Eckerberg, 2007; Nunan et al, 2012; 

Nilsson & Persson, 2010; Storbjörk et al, 2009), men en god bit på väg är att problemet med 

integreringen lyfts. Hrelja (2011) skriver att ibland kan det bli missförstånd i beslutsfattande och 

planering när det gäller mål som kommer ifrån högre nivåer, därför kan det vara så att kommuner 

väljer att ha mer översiktliga mål, så att de täcker de som kommunerna tolkar av de större målen 

(Hrelja, 2011).  

8.2 Strategier, åtgärder och styrmedel 
Både Linköpings och Norrköpings kommun har upprättat dokument och riktlinjer för hur de ska 

arbeta med hållbarhet och transporter, vilket presenterades ovan. I dessa dokument finns en rad olika 

åtgärder som behövs göras och strategier för dessa. Fyrstegsprincipen är en av de strategier de båda 

kommunerna använder vilket också nämndes tidigare i studien i styrdokumenten men också under 

intervjuerna. Den första åtgärden som ska göras för att få ett hållbarare transportanvändande är att 

påverka valet av färdmedel och efterfrågan på transporter. Kommunerna prövar olika typer av 

styrmedel, både mjuka och hårda åtgärder. 

 

Emil, gång-, cykel- och mopedsamordnare på Linköpings kommun talar om en av de första åtgärderna 

som ska göras, en mer mjukare åtgärd. 

 

Sen är det ju också att påverka människors resa man brukar åka bil, jag brukar åka bil och har inget 

intresse av att ändra mitt beteende. Då kan vi genom att skicka ut reklam /.../ där man får pröva och 

få folk att ändra sitt beteende. 

 

Ett mer hårdare styrmedel eller åtgärd kan vara det som Maria på Norrköpings kommun nämner 

 

Vi har en del smitvägar i stan där genomfartstrafik åker och då ska vi välja en väg och stänga av den. 

Inte helt men så den inte är öppen för genomfartstrafik i alla fall så man inte kan åka rakt igenom, för 

att försöka flytta ut trafik ifrån stan. 

 

Något som de både kommunerna också diskuterar mycket om är parkeringsfrågan och parkering som 

styrmedel. I kommunernas dokument så som översiktsplaner och riktlinjer står det om parkering och 

informanterna vid de båda kommunerna talar om att det är viktigt att inte bygga parkeringsplatser 

och att det inte ska vara lätt att ha åtkomst till parkering. Matilda berättar om att Norrköpings 

kommun just nu håller på att arbeta fram en ny riktlinje för parkering och att de sätter parkeringen i 
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relation till kollektivtrafiken. Anton, trafikplanerare, som jobbar på Linköpings kommun säger 

 

Parkeringsfrågan är en stor fråga. Den är ju ett kraftigt styrmedel, väldigt många har gratis parkering 

vid sin arbetsplats och det påverkar ganska mycket. /…/ Men det räcker att man tar ut en liten avgift. 

 

Anton fortsätter med att förklara hur det är enkelt om man har bil och det finns gratis parkering 

använder man också bilen. Han talar också om att Linköpings kommun har antagit en parkeringspolicy 

och sett till att de inte ska bygga så mycket nya parkeringsanläggningar utan istället försöka med att 

effektivisera de parkeringsanläggningar som finns, höja avgifter och justera tider. Maria på 

Norrköpings kommun förklarar också att där politiker har valt att höja parkeringsavgifter i kommunen 

kan man se att man prioriterar bort biltrafiken. Parkering används alltså som ett kraftfullt styrmedel i 

de båda kommunerna. Det som Maria och Anton säger om parkering säger också nästan alla andra 

informanter från de båda kommunerna. Trots att parkering nämns som ett väldigt kraftfullt styrmedel 

var det bara en informant tog upp ett konkret exempel som de gjort för att faktiskt minska 

parkeringsplatserna i centrum. Anton på Linköpings kommun säger såhär 

 

Vi har tagit en inriktning att kvarteret intill här så finns det en detaljplan som säger att vi kan bygga 

800 parkeringsplatser, ett P-hus. Det säger vi nu nej till, vi ska inte ha något stort P-hus så långt in i 

centrum utan vi väljer att flytta det tre kvarter bort och bygga lite färre platser där och bygga på med 

bostäder i centrum istället. 

 

Även om parkering är ett kraftfullt styrmedel så verkar det ändå inte användas i så stor utsträckning 

och när det väl används kan det se ut som Anton beskriver ovan. De bygger ett parkeringshus men 

flyttar det från centrum och tre kvarter bort. På det sättet så flyttar de trafiken från innerstaden men 

ger ändå rum för fler att ta bilen relativt nära till centrum. 

 

Eftersom de båda kommunerna har en hög ambition gällande hållbara transporter så finns riktlinjer 

för de olika mer hållbara transportslagen. Ett av dem är kollektivtrafik vilket också syns tydligt i alla 

dokument och de intervjuer som gjorts. De flesta informanterna tydliggör att de hållbara trafikslagen 

i kommunen ska prioriteras och också gör det. Det tydliggörs också att personalen på kommunerna 

ska minska sina resor genom att använda webbmöten, bilpooler och kollektivtrafik. Anton på 

Linköpings kommun förklarar att de jobbar med olika åtgärder för att stimulera de hållbara 

trafikslagen, bland annat parkering som nämndes tidigare men också genom att ombyggnation av 

vägar. Emil på Linköpings kommun förklarar ett sätt att främja hållbara transporter är att bygga vägar 

som gör det svårare för bilarna att ta sig fram i de centrala delarna av staden. Exempelvis genom att 

göra vägarna smalare samt sänka hastigheter. Det blir då enklare att ta kollektivtrafiken, som i 
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framtiden kommer att ha allt mer egna körfält och signalprioriteringar. Dock först och främst följa 

fyrstegsprincipen innan detta sker. Mjuka åtgärder först, såsom beteendeförändringar eller 

hastighetssänkningar, och sedan mer hårda åtgärder som ombyggnad av vägar. Detta visar som en 

ambition i både styrdokumenten och intervjuerna, dock får vi uppfattningen av intervjuerna att de 

också gör så i praktiken. I Linköpings kommun ska de troligtvis i sommar införa ett kollektivtrafik 

körfält på Hamngatan och de har också skapat ett program för kollektivtrafik där de vill göra så att 

bussarna kan komma fram snabbare, exempelvis signalprioritering, och göra hållplatserna bättre. 

Nils, projektledare infrastruktur, på Linköpings kommun säger 

 

/…/ Kollektivtrafik så har vi ju 80 procent av alla trafiksignaler är bussprioritering. 

 

Informanterna talar också mycket om cykeln och att det är viktigt att det finns tillgång till cykelvägar 

som är säkra och hela. Både Matilda och Maria på Norrköpings kommun förklarar att det är viktigt att 

knyta ihop cykelbanor och kontinuerligt bygga ut cykelstråken. Anton och Emil vid Linköpings 

kommun förklarar att de vill bygga ut cykelstråk och att cyklisterna ska vara prioriterade i 

trafiksignaler, de ska alltså inte behöva stanna så mycket och inte behöva köra omvägar. Cykelbanorna 

ska också vara ha ett bra underhåll och vintertid ska de ploga banorna och underhålla dem väl. Emil 

vid Linköpings kommun berättar om expresscykelstråk 

 

Vi håller på att titta på någonting som vi kallar för expresscykelstråk där vi vill att cyklisten ska vara 

prioriterad. Alltså samma sätt som på en motorväg eller sitta i en buss och bara åka rätt genom 

staden utan att behövs stanna liksom vid varje trafikljus. 

 

Kommunerna nämner också en hel del om att Ostlänken kommer att byggas, vilket kommer att ge 

mer plats på Stambanan mellan Norrköping och Linköping. Flera informanter förklarar att det är fullt 

på Stambanan i dagsläget och Ostlänken kommer göra det möjligt att köra fler pendeltåg på 

Stambanan. Bygget kommer dock inte vara färdigt förrän 2028. 

 

Schwanen et al. (2012) förklarar att en rad studier har gjorts för att undersöka i vilken utsträckning en 

minskad vana av bilanvändning kan brytas genom att modifiera de kostnader och fördelar som är 

förknippade med de vanliga respektive de alternativa beteendena. Sådant som kan modifieras är 

enligt dem tillfälliga priskampanjer såsom tillhandhållande av gratis bussresor under en viss tid och 

tillfälliga ändringar i infrastrukturen såsom nedstängning av vissa gator. Detta är något de båda 

kommunerna arbetar med och använder som åtgärder för att få en minskad bilanvändning och det 

verkar också fungera bra för de båda kommunerna enligt deras bedömning. Även Stubbs (2002) 
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förklarar att parkering som styrmedel ofta används för att minska bilanvändningen i samband med 

andra initiativ, vilket också de båda kommunerna nämner frekvent i intervjuerna men också i deras 

styrdokument. De pratar dock mycket om just parkering men ger samtidigt ganska få exempel på hur 

det görs, förutom ett då kommunen väljer att flytta P-huset tre kvarter bort. Det byggs alltså P-hus 

fast det sägs att det är ett kraftfullt styrmedel för att minska bilanvändandet. 

 

Ostlänken är något som gör det möjligt att köra både fler pendeltåg på stambanan men också 

godståg, som informanterna vid kommunerna säger så är det idag fullt på stambanan. Brusman 

(2008) förklarar att Ostlänken framträder som ett frälsande koncept för Norrköpings kommun. Detta 

var ett kommunalt perspektiv år 2007 och när den gemensamma översiktsplanen skrevs 2008 verkar 

det som att Ostlänken har en väldigt betydelsefullt mening för både Norrköpings och Linköpings 

kommun. Som Brusman (2008) säger så kan Ostlänken vara svaret på att skapa en attraktiv och 

hållbar stad. Det skapar också förutsättningar för en hållbar ekonomi och ekologi då det möjliggör att 

köra fler tåg vilket i sin tur skapar bättre arbetsmarknad, samtidigt som det är miljövänliga 

transporter (Brusman, 2008). 

8.3 Beteendeförändring 
Tjänstemännen på de båda kommunerna är tydliga med att en central fråga för arbetet med hållbara 

transporter är hur resemönster och beteenden hos befolkningen ska kunna påverkas i mer hållbar 

riktning. Om de mjuka åtgärdena inte fungerar används hårdare åtgärder som kan göra intrång på 

miljön vilket kan ge negativa effekter, därför är det viktigt i arbetet med hållbara transporter att 

arbeta med mjuka åtgärder.  

Jessica på Norrköpings kommun som arbetar i rollen som processansvarig för översiktplanering 

menar exempelvis att klimatdebatten kan hjälpa de mjuka åtgärderna: 

Hela klimatdebatten är ju rätt intressant att den hjälper till i den här/..../ att unga människor idag  

inte är så intresserade av att ta körkort som man var förr. 

Detta är något som kommunerna tänker på, invånarna kanske lyssnar mer nu när de vet vad 

klimatdebatten handlar om och förstår bättre. Maria som jobbar på Norrköpings kommun nämner 

att det är en utmaning att få ut all kunskap och få alla att förstå vad kommunen tänker om trafik. 

Detta handlar kanske inte bara om invånarna utan även politikerna och till exempel att få dem att 

förstå vissa åtgärder. Åtgärden som exempelvis Matilda på Norrköpings kommun nämner:  

Det kan ju vara så att det finns parkering, men parkeringen ligger längre bort än närmaste hållplats 

alltså att man gynnar de hållbara transportslagen liksom att du kan parkera din cykel nära men bilen 

kanske du får ställa längre bort. 
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Invånarna kanske inte förstår varför kommunen gör vissa åtgärder. Som i detta fall kanske de mest 

blir upprörda över att det aldrig finns parkering nära dit de ska. Denna åtgärd är till för att fler ska 

välja att åka kollektivt eller ta cykeln. 

I ”Riktlinjer för trafik” står det om Mobility Management (MM) som är ett koncept för att förändra 

människors beteende inom just transporter (Norrköpings kommun, 2011), en av informanterna på 

Linköpings kommun förklarade att de också använder sig av MM för att få hållbara transporter. Såhär 

förklarar en informant på Norrköpings kommun hur man kan använda en åtgärd för att skapa en 

beteendeförändring. Matilda 

 

Vi försöker hitta målgruppen där de är och nå bilisten /…/ då ställer man sig på parkeringen och 

pratar med dem som faktiskt kommer från bilar och erbjuder dem ett gratis busskort i 2 veckor. 

 

Utöver detta förklarar Matilda att en tvåvägskommunikation är viktig, att de ger ut busskort men 

sedan ska också de som erhållit ett busskort beskriva sina positiva och negativa upplevelser av att de 

tagit bussen i 2 veckors tid. På så vis menar Matilda att det är lättare att uppmuntra till ett nytt 

bibehållet beteende. Det handlar inte bara om att skicka ut ett infoblad utan se till att beteenden 

verkligen ändras och det via en tvåvägskommunikation. 

 

Linköpings kommun arbetar också med beteendeförändringar, Anton förklarade det såhär 

 

Vi försöker jobba mycket med allmänheten också, det är inte alltid så lätt. Sen är det ju det här med 

Mobility Management, information, kampanjer, prova på möjligheter och gröna resplaner i företag. 

 

Tjänstemän gör så gott de kan med allt inom deras handlingsutrymme och det blir lite motigt när en 

bristande kommunikation mellan olika aktörer leder till en målkonflikt. Exempelvis som Matildas 

exempel om hur regeringen har bestämt: 

…så har vi ju ersättning eller som man kan göra avdrag för att man åker bil, reseavdrag heter det /…/ 

det stödjer ju att man fortsätter att använda bilen 

Detta gör arbetet ännu svårare när det finns så mycket annat som talar för bilen och att bilen funnits 

i vardagen länge gör att man har det som vana att ta bilen. Det blir en slags målkonflikt, det finns 

många motverkande styrmedel som arbetar mot hållbara transporter vilket kommer att presenteras 

senare. Det är även människors beteende som det ska ändras på och det som Emil nämner om att 

invånarna kanske inte har något intresse av att sluta ta bilen.  
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Sen är det ju också att påverka människors resa man brukar åka bil, jag brukar åka bil och har inget 

intresse av att ändra mitt beteende. 

De båda kommunerna nämnde beteendeförändringar ofta i intervjuerna och det märks att de lägger 

stor vikt på det, för att uppnå hållbara transporter. 

 

Att engagera alla i miljön är väldigt svårt men det märks att det uppmärksammas mer och mer om 

miljön. Båda kommunerna har nämnt det och vill förändra kommuninvånarnas beteende och detta är 

svårt eftersom de måste ändra deras vardag, och alla har olika förutsättningar för att exempelvis åka 

kollektivt eller cykla. Kommunerna kanske inte kommer att kunna ändra allas beteende men de kan 

säkert komma en bit på väg. Därför vore det bra om kommunen arbetar fram så bra förutsättningar 

som möjligt för att invånarna ska kunna ta cykel eller gå istället för att ta bilen. Vi uppfattar det som 

alla informanter tycker att de har gjort ett bra jobb hittills men att de är en lång väg kvar och de har 

mycket att arbeta med. Som Schwanen et al (2012) och Banister (2008) skriver att de måste öka 

utbudet av tillgängliga alternativ, utöver bilen för hen, för att kunna styra dem mot vad som är bra 

för hållbara transporter. Banister (2008) fortsätter med att staden ska utformas på ett sådant sätt att 

människor inte behöver ha bil för man kommer aldrig kunna förbjuda användning av bil. När bilen är 

högt prioriterad och det är mycket som talar för bilen så blir det svårare.  Frändberg och Vilhelmson 

(2011) tycker det är viktigt att spåra förändringar i resebeteende för att förstå förutsättningar för 

social och miljömässig hållbarhet. 

8.4 Att åstadkomma integrering i praktiken 
En annan sak som framstår som en utmaning under intervjuerna gäller att få till en praktisk 

integrering av hållbarhetsperspektiven, det vill säga att hållbarhetsfrågorna ska bli en naturlig del av 

arbetet och det ska komma med naturligt i arbetet på alla nivåer, vilket kan kopplas till EPI. Matilda 

som jobbar på Norrköpings kommun säger såhär:  

Jag hoppas givetvis att hållbarhetsfrågorna är en naturlig del i den ordinarie verksamheten på alla 

verksamheter oavsett om man jobbar med vård, skola, omsorg, kultur, stadsbyggnad. Att 

hållbarhetsfrågorna är en del av allas vardag och att man tar hållbarhetshänsyn i alla beslut och även 

då inte bara transporter. 

Detta är en förhoppning och ambition hon har och något som har kommit mer och mer och det är 

lagstadgat att man ska ta hänsyn till miljön nu vilket är stora framsteg.  

Både Matilda och Maria på Norrköpings kommun ser en förändring i hur frågorna integreras idag och 

berättar att hållbarhetsfrågorna numera får större genomslag i praktikens planering och 

beslutsfattande. Matilda: 
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I alla de här planerna har vi hållbarhetstankarna med oss /…/ och i att hållbarhetsfrågorna får större 

genomslag i vår samhällsplanering, alltså vi har ju jobbat med det länge men tycker att vi rör oss i en 

riktning att det får större och större genomslag. 

 

Maria: 

  

Jag tycker att det har kommit till någon vändpunkt /…/ det har varit ganska tufft att driva den här 

frågan med hållbara. Med det har kommit till en vändpunkt så jag tycker ändå att det är en ljusning. 

 

Vi uppfattar att de båda informanterna menar att hållbarhetsfrågorna mer och mer får genomslag i 

alla nivåer på kommunen, både internt men också externt. Vi har uppfattat att det förut har känns 

mer motigt för informanterna att få igenom hållbarhetsfrågor eller att ha hållbarhetstankar med sig i 

arbetet.  

 

Matilda och Maria har vad vi uppfattar det som en mer positiv syn på hur hållbarhetsfrågorna 

integreras gentemot vad Anton på Linköpings kommun tycks ha. Han uttrycker sig såhär 

 

Jag bedömer att vi ligger efter i någon slags tidstabell /…/ men ska vi lyckas med trafikstrategin och 

det mål om att vara CO2 neutrala till 2025 så tror jag att vi ligger risigt till. 

 

Fler informanter på de båda kommunerna förklarar också att det går väldigt sakta framåt med alla 

hållbarhetsfrågor, även om det är bättre än förr.  

 

Jämfört med Hreljas slutsats (2011) att även om nya mål har blivit utvecklade för mer hållbara städer 

och transportsystem så misslyckas ofta beslutsfattande och planering på en lokal nivå att uppnå 

målen så bedömer Matilda och Maria på Norrköpings kommun i sin roll som yrkesverksamma 

tjänstemän att arbetet med hållbara transporter och hållbarhetsfrågor, trots allt gått framåt och 

hållbarhetsfrågorna får större genomslag. Tveksamheter som uttrycks exempelvis av Anton är 

samtidigt om de i praktiken kommer att uppfylla målen. De andra informanterna förklarar att det 

kommer vara tufft att uppnå målen.  

 

Flera av informanterna lyfter att om inte alla arbetar åt samma håll kommer det inte att fungera, 

bland annat Matilda vid Norrköpings kommun menar att detta möjliggör arbetet med hållbara 

transporter. Detta lyfts även i studier om EPI. Banister et al (2012) skriver att man måste börja tänka 

på längre sikt och att börja förutse det oväntade, och då engagera beslutsfattarna i alla nivåer, så att 
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hållbarhetsperspektiven blir en del av allas vardag. Detta handlar inte bara om att få in det hos 

beslutsfattarna utan att integrera miljön i alla områden inom politiken. Det är oftast här det blir 

problematiskt, och flera studier om EPI menar att det finns en lucka mellan vad de vill göra och 

utövningen av EPI där utmaningen blir att få in hållbarhetsfrågor i praktiken (Storbjörk & Isaksson, in 

press; Nilsson & Eckerberg, 2007). Som informanten Matilda säger så önskar hon att 

hållbarhetsfrågorna vara en del av allas vardag och att de arbetar för att se till att 

hållbarhetsfrågorna ska implementeras i alla nivåer, även om det inte riktigt blir så i slutändan. Vilket 

de flesta studier om EPI också säger, det är svårt att implementera det fullt ut i praktiken (Storbjörk 

& Isaksson, in press; Nilsson & Eckerberg, 2007; Nunan et al, 2012; Nilsson & Persson, 2010; 

Storbjörk et al, 2009). Informanterna lyfter att det finns problem med integreringen men de tydliggör 

inte under intervjuerna exakt vad problemet är. 

 

Hrelja (2011) förklarar också att när olika samhällsproblem ställs mot varandra tenderar lokala 

politiker att sätta jobben före minskad trafik eller andra miljöfrågor, detta är även något som stärks av 

Hull (2008). Detta kan vara ett problem för de som jobbar med dessa frågor på kommunerna och kan 

också göra att miljö- och hållbarhetsfrågor hamnar i skymundan i ett beslutsfattande, vilket vi har 

tolkat genom forskning på området och från våra informanter. Informanterna på de båda 

kommunerna visar att det Hrelja (2011) och Hull (2008) säger verkar stämma överens ganska bra, de 

får kämpa för att få igenom hållbarhetsfrågor på alla plan i kommunen, vilket vi såg i det citat från 

Matilda och Maria ovan. Detta är dock något som bara framgår genom intervjuerna och inte några av 

styrdokumenten. Vi bedömer att det ser likadant ut, gällande integrering av hållbarhetsfrågor, för de 

båda kommunerna trots att informanterna vid Linköpings kommun inte nämner problemet i samma 

utsträckning som informanterna vid Norrköpings kommun.  

Vi bedömer också att de arbetar med fyrstegsprincipen för att öka integreringen av hållbarhetsfrågor, 

båda kommunerna använder både mjuka och hårda åtgärder. De uttrycker ibland fyrstegsprincipen, 

men nämner det inte varje gång de förklarar en åtgärd. 

8.5 Konflikter och utmaningar 

Några utmaningar och konflikter som kom fram under intervjuerna var bland annat att alla ska jobba 

i samma riktning. Det har även tagits upp tidigare i analysen och det är också något som 

informanterna från båda kommunerna har tagit upp under nästan alla intervjuer. Maria från 

Norrköpings kommun sa såhär: 

Det kan man ju känna ibland att det är ett hinder att man inte når hela vägen fram liksom. Att det 

tas beslut i andra riktningar ändå.  Och det är ju så vår verklighet är som tjänstemän liksom, men tas 

det beslut åt andra hållet men då måste man acceptera det och leva efter det. 
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Som vi tidigare skrivit har Hrelja (2011) sagt att det ofta tas beslut i andra riktningar än det som vore 

mest hållbart.  

Hur man ska göra för att minska detta är inget som framkom under intervjuerna för tjänstemännen 

kan inte göra mer än att bara rekommendera vilket beslut politikerna ska ta. Om detta dock skulle 

fortsätta så kan det vara så att de inte kommer uppnå de mål och visioner de har eftersom att beslut 

tas i andra riktningen. Det är även som Nils som jobbar på Linköpings kommun sa: 

Utmaningarna är ju samverkan 

Han pratar om att samverkan inom miljö ofta är en utamning och ifall kommunikationen mellan de 

olika aktörerna (internt i kommunen och mellan kommunen och andra aktörer) skulle fungera kanske 

samarbetet skulle fungera ännu bättre. Om man då ska fortsätta just med kommunikationen mellan 

olika aktörer så är det inte bara kommunikationen mellan kommunen och andra aktörer såsom 

myndigheter, företag och privatpersoner utan även aktörerna emellan. Exempelvis tycker Matilda, på 

Norrköpings kommun, att Energimyndigheten och Trafikverket ska samarbeta mer på grund av att 

Trafikverket sitter på information som Energimyndigheten skulle tjäna på att ha. Trafikfrågan har 

flyttats över från Trafikverket till Energimyndigheten för inte så länge sedan. 

En annan utmaning är tiden. Tiden räcker inte till att göra allt som kommunerna vill göra. Det gör att 

de måste prioritera olika projekt och exempelvis kan problemet vara att de prioriterar fel. Det 

handlar även om ekonomin i denna fråga. Det är heller inte så att det finns hur mycket pengar som 

helst och då gäller det att prioretera. Anton, från Linköpings kommun nämner detta under intervjun 

att det är mycket som de vill göra men inte hinner med och även att de kanske vill jobba mer 

internationellt och få EU-bidrag.  

Beteende är något som nästan alla informanter från båda kommunerna har nämnt så vi har bedömt 

att beteende tillsammans med pengar, tid och kommunikation verkar vara de största utmaningarna 

inom transportfrågan. Engagemanget verkar finnas hos informanterna det är bara de andra delarna 

som inte är tillräckliga.  
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9 Avslutande diskussion 

9.1 Tydlighet och otydlighet i mål och ambitioner 
Som vi tidigare visat i analysen av styrdokumenten och intervjuerna skiljer sig målen mellan 

kommunerna. Det finns delade meningar hos informanterna när det gäller tydlighet och otydlighet i 

mål och vår syn på det hela är att det är lättare för Linköpings kommun att följa upp sina mål 

eftersom de är tidsatta och i procent. Vi upplever också att informanterna på Norrköpings kommun 

tycker att det är sämre med deras mål som är satta i en mandatperiod. Matilda på Norrköpings 

kommun förklarade att det är lättare att följa upp mål som är tidsatta i eller i procent. Därav kan vi 

dra slutsats att Linköpings kommun bör ha det lättare att följa upp och nå sina mål. Det intressanta är 

dock att informanterna på Norrköpings kommun är mer positiva till att målen kommer uppfyllas än 

Linköping som ser ganska negativt på uppfyllandet av deras mål. Detta tror vi beror på att Linköpings 

mål är mer klara och man ser tydligt vad som behöver uppfyllas och att de redan vet att det kommer 

vara svårt att uppfylla målen i tid. Norrköpings kommuns mål är mer övergripande och inte så tydliga 

därmed uppfattar kanske inte informanterna hur stora eller svåra målen är att uppnå. Det är dock vår 

tolkning. Med detta sagt kan vi också dra slutsatser om att tydliga mål underlättar uppföljning men 

att detta i sig inte säkerställer en lyckad implementering.  

Mellan informanterna och styrdokumenten skiljer sig inte målen, utan tjänstemännen följer tydligt 

styrdokumenten och arbetar utifrån dem. Det vi har uppfattat från styrdokumenten är att 

kommunerna, utanför de transportpolitiska målen, har andra mål som strider mot hållbara 

transporter. Exempelvis målet om att öka till 500 000 invånare i regionen men samtidigt minska 

transporterna och miljöpåverkan. Dessa parallella mål kan vara svåra att uppnå, för det uppstår en 

slags målkonflikt då kommunerna vill växa men samtidigt inte påverka miljön. Informanterna nämner 

dock inte detta i intervjuerna utan detta resonemang bygger helt på vad styrdokumenten tar upp.  

Detta stämmer överrens med Hreljas (2011) slutsatser kring målkonflikter. Vår studie kartlägger att 

det finns målkonflikter och att olika mål i befintliga styrdokument inte länkas samman, utan mål, 

ambitioner och visioner krockar. Detta kan även kopplas vidare till tidigare studier av EPI som 

beskrevs innan, också i det här fallet så når inte integreringen av hållbarhetsfrågor ända fram trots 

utpekade mål och ambitioner. Som Storbjörk et al (2009) visat behandlas ofta miljö och ekonomi som 

separata mål vilket blir tydligt i vår studie, där kommunernas vision är att öka invånarna och 

ekonomin medan miljön inte skall skadas. Detta är en svårighet vi kan urskilja, en målkonflikt i 

arbetet med hållbara transporter.  
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9.2 Strategier, åtgärder och styrmedel 
En rad olika strategier och åtgärder används för att nå hållbara transporter, några av dem har vi 

redan nämnt i tidigare avsnitt exempelvis mjuka åtgärder för en beteendeförändring. 

Fyrstegsprincipen har också nämnts och är en tydlig strategi de båda kommunerna använder för att 

uppnå hållbara transporter. Fyrstegsprincipen verkar fungera bra utifrån intervjuerna för de båda 

kommunerna och vi får uppfattningen att de följer de fyra principerna, det kan vi se genom att de 

helst använder mjuka åtgärder först och sedan de hårda åtgärderna. Detta syns också tydligt i 

intervjuerna då de exempelvis bygger körfält för kollektivtrafik och andra ombyggnationer av vägar 

och använder sig av beteendeförändringar.  

Förutom fyrstegsprincipen nämns också parkeringsfrågan som åtgärd flitigt, det nämns mest under 

intervjuerna men finns även en del om det i styrdokumenten. Informanterna förklarar att de vill 

minska parkering i staden och att det är viktigt att det inte finns gratis parkering vid jobb, skola och 

liknande. Schwanen et al (2012) gör det tydligt att modifiering av kostnader och fördelar med 

bilanvändande är ett bra sätt att minska bilanvändningen. Tanken är att parkeringsplatser också ska 

minskas och bli färre, dock hade vi en tydlig del i analysen om hur Linköpings kommun skulle bygga 

ett P-hus inne i centrum men istället flyttar det tre kvarter bort. Problemet här blir att 

parkeringsplatser ändå byggs även om de inte ligger i innerstaden, P-huset uppmuntrar till ett 

bilanvändande och gör det möjligt för fler att ta bilen. Detta är återigen en slags målkonflikt då 

kommunen väljer att bygga ett P-hus trots att det kommer att öka trafiken till just det kvarteret även 

om det håller innerstaden mer trafikfri. Eftersom att P-huset ändå byggs relativt nära innerstaden kan 

biltrafiken öka eftersom det är kort gångavstånd in till innerstaden.  

9.3 Beteendeförändring 

Kommunerna använder flera principer, strategier och åtgärder för att uppnå en beteendeförändring, 

vilket vi har pekat på i analysen. Vi tycker att det tydliggörs i intervjuer och styrdokument att de båda 

kommunerna arbetar med mobility management, men med olika verktyg för att uppnå en 

beteendeförändring. Linköpings kommun talar i intervjuerna om att de skickar ut informationsblad 

till kommuninvånarna för att uppmuntra till en beteendeförändring, däremot är Norrköpings 

kommun väldigt noga med att använda en tvåvägskommunikation när de vill uppmuntra till en 

beteendeförändring. Som Schwanen et al (2012) och Banister (2008) skriver att göra allt så 

tillgängligt som möjligt och öka utbudet av alternativa transporter. Vi anser att de båda kommunerna 

arbetar flitigt med att öka utbudet av alternativa transporter så som kollektivtrafik, detta syns både i 

styrdokumenten men också i intervjuerna.  
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Vi upplever att informanterna kan tycka att det känns motigt i arbetet då det ibland finns olika 

bestämmelser från både regering och kommunen själva som gör att det blir svårt att ändra 

beteendet hos kommuninvånarna. Detta exempel finns tydligt i analysen då reseavdrag för bil finns 

vilket stödjer bilanvändandet. Ännu en gång så kan målkonflikter identifieras, i detta fall genom 

beslut som fattas på olika nivåer i samhället som stör arbetet med hållbara transporter. 

9.4 Att åstadkomma integrering i praktiken 

De svårigheter vi har uppmärksammat med att åstadkomma integrering i praktiken är oftast att 

målen inte nås, vilket vi tog upp tidigare och som kopplar till slutsatser som tidigare forskning har 

dragit om utmaningen att få in hållbarhetsfrågor i praktiken (Hrelja 2011, Storbjörk & Isaksson, in 

press; Nilsson & Eckerberg, 2007; Nunan et al, 2012; Nilsson & Persson, 2010; Storbjörk et al, 2009). 

Planering och beslutsfattande på lokal nivå misslyckas ofta och som några av informanterna lyfter 

kan det vara svårt att uppnå de mål som finns. Informanterna tar upp att svårigheten med att 

åstadkomma integrering i praktiken och måluppfyllelse har att göra med att tiden och resurser inte 

finns för att arbeta ordentligt med målen. Vi tänker också att även här bidrar målkonflikter till 

motgångarna i arbetet. En annan sak som kan försvåra arbetet är att i styrdokumenten inte tar upp 

exakt hur kommunerna ska kunna lyckas med att uppnå målen som är uppsatta, vissa av målen är 

också som sagt otydliga vilket kan bidra till att kommunerna misslyckas. Vi anser att det är 

problematiskt för kommunerna att ha mål som ska uppnås men inte tydliggjort hur de ska lösa dem 

och hantera målkonflikter som kan uppstå. Det är dock viktigt att inte glömma att de flesta 

informanterna poängterar att arbetet med hållbarhetsfrågor har gått framåt jämfört med tidigare 

och att de ser en positiv utveckling, de är på väg men det går sakta framåt. 

9.5 Utmaningar och konflikter  

De största utmaningarna och konflikterna som hindrar arbetet med hållbara transporter som 

informanterna tog upp är beteendet i kommunen internt och kommunikation mellan olika nivåer. De 

har ett antal strategier men det kommer att behövas mer. En av informanterna nämner att ett 

paradigmskifte behöver ske, människor måste börja tänka på miljön i vardagen och detta är en stor 

och komplex uppgift för kommuner i Sverige. Kommunikationen mellan olika nivåer behövs också, 

exempelvis forum där kommuner internt och externt kan diskutera, kommunicera, utbyta kunskap 

och liknande. Detta sker redan i viss mån, detta har sagts i intervjuerna, men vi tror att detta skulle 

behövas i en större utsträckning.  

Ännu några utmaningar som vi kartlagt är tid, resurser och ekonomi. Det kostar även att åtgärda det 

som behövs åtgärdas och ha anställda tjänstemän som jobbar med detta.  
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Linköping och Norrköping har båda samma utmaningar och därför är det bra att de hjälps åt och 

samarbetar, men dock är det som Nils säger att samarbete är utmaning. Detta gör att 

kommunikationen och tydligheten är ett måste för att ett samarbete ska fungera.  

Utifrån vår empiri kan vi fastslå att bilen är högt prioriterad i dagens samhälle vilket gör det svårt att 

arbeta med trafikfrågan och det kommer inte som vi skrev tidigare i analysen förbjuda 

bilanvändandet. Det är en utmaning att jobba med transportfrågorna eftersom de olika 

målkonfliktera finns och andra utmaningar (som nämnts tidigare), det är många inblandade och det 

går ibland utanför kommunernas gränser.  
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10 Slutsats 
 De båda kommunerna arbetar med målformuleringar, planering och implementering kring 

transportfrågan vilket både styrdokumenten och intervjuerna med informanterna visar på. 

De använder olika strategier och åtgärder för att uppnå hållbara transporter. Främst mjuka 

åtgärder men också hårda åtgärder, mycket med Mobility Management och 

fyrstegsprincipen. 

 De möjligheter som vi tycker finns för implementering är det fokus miljöfrågorna fått via 

klimatdebatten men också engagemanget och intresset hos de tjänstemän som jobbar med 

de specifika transportpolitiska frågorna. De utmaningar som finns för implementering är 

ganska många, dock är de största beteendeförändring både internt och hos 

kommuninvånarna, kommunikation inom kommunen, mellan myndigheter och kommunen 

och ut till allmänheten, tid, resurser, pengar och målkonflikter. Målkonflikter uppstod på 

flera ställen i arbetet för kommunerna och det verkar vara en av de svårare utmaningarna. 

En sista utmaning är tydlig och otydlighet i mål, där kommunerna skiljer sig åt. Vi bedömer 

att det krävs mer än tydliga mål för att få en lyckad implementering. 

 Det som kan utvecklas för ett framtida arbete med hållbara transporter är att de utmaningar 

som nämnts ovan blir bättre. Det behövs mindre målkonflikter och hållbarhetsfrågorna 

behöver implementeras på alla nivåer. Något som vi också tycker vara en svårighet för 

kommunerna är att de upprättar styrdokument och får nationella mål men ingen förklaring 

på hur de ska lösa dessa, i framtiden vore det kanske enklare att få mer utförligt hur de ska 

nå målen. Ingen av kommunerna nämner något om EPI varken i styrdokument eller 

intervjuer och EPI kanske vore bra att arbeta med i detta fall, det kan underlätta förståelsen 

av implementering av hållbarhetsfrågor.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Intervjun började med att vi presentera oss och vad vi ska undersöka. Vi berätta även att deras namn 

inte kommer vara med, de kommer vara anonyma med fiktiva namn, det enda som vi kommer 

använda oss av är vilken kommun de är ifrån. Vi sa även till att de fick ta del av det transkriberade 

materialet och godkänna det innan vi använde oss av det i uppsatsen och vi frågade ifall de ville ha 

den färdiga uppsatsen med. Vi tänkte ha en lite lättare fråga i början så att informanterna blir 

bekväma med intervjun. Sedan ställdes djupare frågor som kunde ge oss svar på vilka hinder och 

möjligheter de upplever i arbetet med hållbara transporter.  

1.Berätta lite om din roll hos kommunen? 

- Hur länge har du jobbat här? 

- Vad är dina arbetsuppgifter? 

 

2. Vilken roll spelar transportfrågan hos er? Är det en viktig fråga? 

 

3. Vilka mål/ambitioner finns för hållbara transporter?  

 

4. Vilka mål/ambitioner har ni för transportfrågan i stort? 

 

5. Vilka verktyg/styrmedel har ni för att främja hållbara transporter? 

 

6. Vilka konkreta åtgärder har ni genomfört/jobbar ni med nu/planerar ni framöver när det gäller att 

främja hållbara transporter? 

 

7. Vilka är de viktiga aktörerna som jobbar med transportfrågorna? (Inom kommunen och ev andra 

aktörer?) och hur är rollfördelningen dem emellan? 

 

8. Hur samverkar ni med andra kommuner och hur viktig är är är exempelvis den gemensamma ÖP:n? 

 

9. Hur samverkar ni med regionala och nationella myndigheter gällande transportfråga? 

- Är samarbetet något som gör det lättare att arbeta med hållbara transport eller är det svårare? 

 

10. Vilket handlingsutrymme har du/kommunen: vad kan ni påverka? 
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11. Vad finns det för utmaningar med att nå hållbara lösningar i transportfrågan?  

    - Vad hindrar och möjliggör arbetet med hållbara transporter? 

 

12. Hur bedömer du att ni ligger till med ert arbete sett till era uppsatta mål (fråga 3 och 4): vad har ni 

uppnått, var återstår arbete?  Vad har ni för möjligheter att nå längre i framtiden? 

 

13. Om du får önska framåt: var står ni i arbetet om fem år: vad har ni gjort och vad återstår? 

    -Hur kan ni komma dit? 

 

14. Något övrigt du vill tillägga/förtydliga? 

 

Intervjun avslutades och vi tackade för att de tog sig tid för oss.  

 

 

 

 

 

 

 


