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ABSTRACT 

Käppe, J. 2014. Mobility management i planeringen – en fallstudie av integrering av mjuka 

åtgärder i planeringen i Uppsala kommun. Kulturgeografiska institutionen, 

Arbetsrapportserie, Uppsala universitet.   

 

Den ökade urbaniseringen och användningen av bilen som transportmedel har medfört 

konsekvenser och påfrestningar på miljön vi lever i. För att ändra inriktning och sträva efter 

en mer hållbar trafikplanering där fokus istället hamnar på miljön och inte som tidigare, bilen, 

är mobility management en metod som blivit allt mer uppmärksammad. Mobility 

management är ett koncept med icke-infrastrukturella åtgärder, mjuka åtgärder, för att 

påverka resenärer att ändra sitt beteende i trafiken och välja andra transportmedel än bilen. 

Syftet med denna studie är att se hur Uppsala kommun arbetat med mobility management 

och integrerat det i sin planering. Studien undersöker detta genom att se hur Uppsala kommun 

förhållit sig till riktlinjerna i kunskapssammanställningen MaxLupoSE och vilka svårigheter 

det finns med en integrering av mjuka åtgärder i planeringen. 

Studien bygger på en kvalitativ ansats där personer från Uppsala kommun, UL och 

utomstående konsulter intervjuats. Resultatet visar att Uppsala kommun inte i någon stor 

omfattning förhållit sig till MaxLupoSE och principerna. Flera svårigheter med mobility 

management identifieras, till exempel bristen på kunskap om vad mobility management 

innebär, en traditionell syn på trafikplanering och bristen på en tillräcklig satsning på 

konceptet i form av resurser från kommunens sida. 

  

 

 

Keywords: mobility management, MaxLupoSE, mjuka åtgärder, trafikplanering, 

hållbarhetsbegreppet 

 

Handledare: Anders Waxell 

  



3 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  
 

1. INLEDNING...................................................................................................................................................... 4 

1.1 Syfte och forskningsfrågor ................................................................................................................................ 5 

1.2 Avgränsning ...................................................................................................................................................... 5 

1.3 Studiens disposition .......................................................................................................................................... 6 

 

2. METODOLOGISKT VAL OCH FORSKNINGSANSATS .......................................................................... 6 

2.1 Studiens angreppssätt ........................................................................................................................................ 6 

2.2 Urval av respondenter ....................................................................................................................................... 7 

2.3 Fallstudien som design ...................................................................................................................................... 8 

 

3. HÅLLBARHETSBEGREPPET OCH DET HÅLLBARA TRANSPORTSYSTEMET ............................ 9 

3.1 Planering utifrån hållbarhetsbegreppet .............................................................................................................. 9 

3.2 Vad innebär mobility management för den hållbara trafikplaneringen? ......................................................... 10 

3.3 Riktlinjer och förutsättningar – MaxLupoSE .................................................................................................. 12 

 

4. TIDIGARE FORSKNING OCH EN TEORETISK BAKGRUND MED MOBILITY MANAGEMENT I 

FOKUS ................................................................................................................................................................. 14 

4.1 Mobility management - dess framväxt och användning i praktiken ................................................................ 14 

 

5. MOBILITY MANAGEMENT I UPPSALA KOMMUN............................................................................. 16 

5.1 Uppsala kommuns arbete med mobility management och interna förankring ................................................ 16 

5.2 Fysiska förutsättningar för implementering av mobility management ............................................................ 20 

5.3 Hållbar lokalisering, etableringar och byggherrar ........................................................................................... 21 

5.4 Mobility management med fordonsrelaterade åtgärder som styrmedel i Uppsala kommun ........................... 24 

5.5 Generella svårigheter med begreppet mobility management och MaxLupoSE .............................................. 26 

 

6. AVSLUTANDE REFLEKTIONER OCH DISKUSSION ........................................................................... 29 

 

REFERENSLISTA ............................................................................................................................................. 32 

 

BILAGA 1 ............................................................................................................................................................ 35 

BILAGA 2 ............................................................................................................................................................ 37 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

1. INLEDNING 

 

På 1950-talet bodde 30 procent av befolkningen i städer runt om i världen. I dag bor drygt 

hälften av befolkningen i städer. I takt med den ökade urbaniseringen och rörligheten bland 

människor har samhället blivit allt mer beroende av ett väl fungerande transportsystem 

(Landau, Segatti & Misago, 2013). I och med att antalet bilar också ökat i antal, från 50 

miljoner 1950 till 220 miljoner 1972 (Tengström, 1991, s.32), har detta medfört ett ökat tryck 

på miljön och ett fungerande transportsystem.  

Planeringen har kommit att påverkats av bilens konsekvenser för miljön och för 

människor i form av buller, olyckor och tidsförluster såsom trafikköer. Det finns emellertid 

svårigheter då det är svårt att mäta effekterna av dessa konsekvenser och en god avvägning 

mellan ekonomisk utveckling, individers frihet och kvaliteten på vår miljö är därmed svår att 

uppnå när det kommer till hur en hållbar utveckling ska nås (Hydén, 2008). För att få ett 

större helhetsperspektiv över stads- och trafikplaneringen blev det populärt att på 90-talet 

kombinera fysiska åtgärder med information om andra transportmedel i planeringen. 

Grundtanken var att människan och trafiken skulle anpassas till varandra, istället för att enbart 

planera utifrån bilismen. Hållbar trafik- och stadsplanering är ett led i att nå de uppsatta 

miljökvalitetsmålen genom en planering som främjar hållbara transporter, effektivt resande 

och säkerhetsställa att förutsättningar finns för människor att kunna välja hållbara transportval 

(Hydén, 2008). Dessa förutsättningar inbegriper den fysiska strukturen med avseende på 

trafiksystemet och byggd miljö. Genom en implementering av mjuk trafikplanering ökas 

också effektiviteten hos de hårda åtgärderna i infrastrukturen såsom vägar, järnvägar och 

spårvagnslinjer. Att möjliggöra för detta kräver nya synsätt, men också nya metoder i arbetet 

med planeringen. Mobility management med dess fokus på beteendepåverkan är en av dessa 

metoder för att verka för en hållbar trafik- och stadsplanering (Trafikverket, 2010) och 

påverka resenärers trafikbeteende så det överensstämmer med en omställning mot en mer 

hållbar livsstil.  

Mobility management som begrepp är relativt nytt, även om det kan beröra frågor som 

kommuner tidigare arbetat med har det inte tidigare figurerat under ett samlingsbegrepp med 

ett tydligt fokus mot ett hållbart transportsystem och hållbar utveckling. Det har arbetats med 

mobility management inom EU:s sjätte ramprogram och forskningsprojektet MAX, togs fram 

för att öka kunskapen om mobility management. Ett av delprojekteten i MAX är MaxLupo 

och består av olika exempel hämtade från verkligheten och beskriver hur man kan arbeta med 

mobility management. Trafikverket och konsultbolaget Trivector har arbetat fram en egen 

version av denna sammanställning, MaxLupoSE, där principer anpassats till de rådande 

förhållandena i Sverige. Det i kombination med att begreppet är förhållandevis nytt gör det 

därför intressant att studera det utifrån en fallstudie av en kommun för att analysera hur en 

kommun implementerat och integrerat mjuka åtgärder i from av mobility management i 

planeringen samt förhållit sig till den svenska versionen av MaxLupo, MaxLupoSE. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att analysera och undersöka implementeringen av mjuka åtgärder i 

form av mobility management i den kommunala planeringsprocessen genom att studera 

vilken roll de har i en kommuns arbete med samhällsplanering med avseende på hållbara resor 

och hur väl implementeringen följer principerna i MaxLupoSE. 

 

– Vad är mobility management och hur implementeras det i planeringsprocessen? 

– Vilka svårigheter givet en kommuns förutsättningar finns det med att integrera 

mobility management i planeringsprocessen? 

– Följer implementeringen av mobility management riktlinjerna och principerna i 

MaxLupoSE? 

 

För att besvara studiens syfte har en fallstudie gjorts i vilken Uppsala kommun fungerar som 

undersökningsobjektet. 

 

1.2 Avgränsning 

Studiens fokus är på hur implementering av mobility management går till hos en kommun, 

vad det finns för barriärer och hinder för att det över huvud taget ska fungera och hur det 

förhåller sig till principerna i MaxLupoSE. Analysen utgår från principerna i MaxLupoSE och 

på vilket sätt Uppsala kommun förhållit sig till dessa. Mobility management är ett brett 

begrepp som även innefattar godstransporter. Baserat på denna studie utgår endast från ett 

perspektiv utifrån privatpersoner och åtgärder relaterat till dem. För att undvika ett alldeles för 

brett fokus som försvårar för läsaren utelämnar studien hur kommunen arbetar med hållbara 

godstransporter.  

Uppsala kommun valdes som undersökningsobjekt då det är en stad och kommun med ett 

väl utbyggt kollektivtrafiknät som innefattar både buss, tåg och pendeltåg som möjliggör att 

det går att förflytta sig på andra sätt än med enbart bilen. Uppsala kommun har även tidigare 

arbetat med mobility management och varit en av de deltagande kommunerna i nätverket 

Möjligheter med Mobility management i Samhällsplaneringen (MMMiS). Studien hade även 

kunnat inkludera byggherrar för att kunna belysa frågan ur ytterligare ett perspektiv, men med 

hänsyn till studiens omfattning exkluderades dessa aktörer. Av samma skäl tas inte andra 

kommuner med och en jämförande studie med flera kommuner har uteslutits mot denna 

bakgrund.  

En hållbar planering kan även nås genom flera metoder och mobility management är 

endast ett av dessa angreppssätt. Fokus ligger därmed inte på den fysiska planeringen och 

utformningen, utan här belyses endast fysiska förutsättningar med koppling till mobilty 

management. Inte heller tas det upp aspekter som rör regleringar och ekonomiska styrmedel 

som metoder mot en mer hållbar trafikplanering. 
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1.3 Studiens disposition 

Studien är uppbyggd på samma sätt som den logiska dispositionen där kapitel två 

(Metodologiskt val och forskningsansats) behandlar studiens metodologiska tillvägagångssätt 

och utgörs av vald forskningsansats samt varför den valts och vilken metod som använts för 

att kunna besvara studiens syfte. Här ryms även en motivering till studiens urval med 

avseende på respondenter och även en förklaring till varför just Uppsala kommun valts som 

undersökningsobjekt. I kapitel tre (Hållbarhetsbegreppet och det hållbara transportsystemet) 

ges en bakgrund till framväxten av hållbar utveckling som begrepp och motiven bakom ett 

skifte till ett mer hållbart transportsystem med miljön i fokus, istället för bilen. Efterföljande 

del (Vad innebär mobility management för den hållbara trafikplaneringen?) behandlar 

mobility management som begrepp och vad det innebär för det hållbara transportsystemet för 

att tydliggöra dess betydelse och underlätta i den fortsatta läsningen för läsaren då det 

återkommer genom hela studien. Här diskuteras och presenteras också MaxLupoSE och de tio 

principerna som arbetats fram i linje med att anpassa MaxLupo från EU-nivå till svenska 

förutsättningar. Principerna är kortfattat beskrivna med fokus på deras huvuddrag och 

innebörd. I nästföljande kapitel (Tidigare forskning och en teoretisk bakgrund med mobility 

management i fokus) som behandlar tidigare forskning beskrivs ett urval av den forskning 

som gjorts när det handlar om beteendepåverkan och attitydförändring samt vilka resultaten 

har varit från denna. Kärnan i studien och kapitel fem (Mobility management i Uppsala 

kommun) går igenom Uppsala kommuns förhållningssätt till MaxLupoSE och lyfter upp 

hinder och barriärer vid integrering av mobility management i den kommunala 

planeringsprocessen från olika perspektiv. Studien avslutas med det sjätte kapitlet (Avslutande 

reflektioner och diskussion) där studiens resultat analyseras och diskuteras.   

 

 

2. METODOLOGISKT VAL OCH FORSKNINGSANSATS 

 

Detta kapitel beskriver vilken forskningsdesign studien har, hur empirin samlats in och hur 

urvalet av respondenter sett ut. Fallstudien som tillvägagångssätt förklaras ingående och vad 

en sådan studie medför i form av för- och nackdelar. 

 

2.1 Studiens angreppssätt  

Studiens syfte samt tillhörande forskningsfrågor besvaras genom ett kvalitativt angreppssätt 

för att nå en djupare förståelse av implementeringen av mobility management och 

anpassningen till principerna i MaxLupoSE. Metodvalet baseras på och utifrån det kvalitativa 

angreppssättet, studiens empiri har därför samlats in genom semistrukturerade intervjuer. De 

semistrukturerade intervjuerna med respondenterna (beskrivna närmare under Urval av 

respondenter) skedde utifrån en konstruerad intervjuguide. Semistrukturerade intervjuer 

valdes, då möjligheten att gå på djupet är större med denna intervjuform än till exempel 

intervjuer av en strukturerad karaktär. Semistrukturerade intervjuer är även flexibla och ger 

respondenterna möjlighet utveckla sina svar samtidigt som jag i egenskap av intervjuare kan 



7 

 

ställa följdfrågor som kan uppkomma beroende på respondenternas svar. Det ökar 

möjligheten att få en djupare bild av Uppsala kommuns arbete med mobility management, än 

vad till exempel en kvantitativ metod så som enkätstudie hade gjort.  

Totalt intervjuades sex personer och de utfördes på två olika sätt där fem av intervjuerna 

skedde via telefon och en som skedde på plats. Telefonintervjuernas främsta fördelar berör 

faktorer som tidsåtgång, resekostnader och tillgång (Bryman, 2011, s.432). Vid en av 

intervjuerna befann sig respondenten på ett tåg och denna intervju möjliggjordes tack vare en 

telefonintervju och med telefon som hjälpmedel. Intervjun som skedde på plats var den med 

Elin Stening, miljöstrateg vid kontoret för Samhällsutveckling på Uppsala kommun. Då 

intervjun ägde rum på respondentens arbetsplats, kontoret för Samhällsutveckling, ökar 

känslan av trygghet då platsen är välbekant, vilket är en fördel vid intervjuer (Esaisson et al., 

2012 s. 268). Vid intervjun med Elin Stening hade intervjuguiden anpassats och frågor 

arbetades fram utifrån principerna i MaxLupoSE för att studera hur kommunen förhållit sig 

till principerna. Samtidigt utan att avslöja att det rörde sig om dessa tio principer för att nå en 

ökad transparens och minska risken för ledande frågor.  Intervjuerna blir därmed mer rörliga 

och det är då möjligt för mig som intervjuare att tolka vad respondenterna finner relevant i 

förhållande till ämnet (Bryman, 2011). Intervjuernas längd varierade och var mellan 40 min 

och 60 min med undantag för en kompletteringsintervju med Nina Gustavsson-Hassaine som 

var 15 min och endast behandlade ett fåtal frågor som inte besvarades i samtalet med Elin 

Stening. 

Respondenterna blev informerade om ett ungefärligt tidsintervall med avseende på 

intervjuernas längd på förhand via mailkontakt för att säkerhetsställa att det fanns tillräckligt 

med tid och därmed undvika en situation där respondenten försöker avsluta ett samtal i förtid. 

Det är en av nackdelarna med telefonintervjuer av kvalitativ karaktär då intervjuaren inte har 

ögonkontakt med respondenten (Bryman, 2011, s.433), vilket gör det svårt att avläsa om en 

person försöker avsluta intervjun. Alla intervjuer med undantag för den med Nina 

Gustavsson-Hassaine spelades in för att underlätta analysarbetet och möjligheten att ta fram 

citat i ett senare skede. Inspelade intervjuer är även bra när det kommer till att tolka svaren 

och risken för feltolkningar blir avsevärt mindre än vid intervjuer där respondentens svar inte 

spelats in (Bryman 2011, s. 206) 

 

2.2 Urval av respondenter 

För att besvara studiens syfte och få en så bred bild som möjligt och därmed inte få en alltför 

ensidig bild, vilket risken är om enbart tjänstemän från kommunen intervjuas, intervjuades 

även tre personer från tre olika konsultbolag och en person från Upplands lokaltrafik. Urvalet 

av respondenter är av en målinriktad karaktär och baseras på graden av involvering i mobility 

management och tidigare projekt som de varit delaktiga i som har koppling till begreppet 

(Bryman, 2011, s. 434).  

Karin Edenius, projektledare och ansvarig för mobility management-frågor på UL 

intervjuades först. Karin Edenius har bland annat varit delaktig i ULs projekt DinKoll vars 

syfte är att få resenärer att välja buss och tåg istället för bilen. Efterföljande intervju var med 
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Jesper Johansson, affärsutvecklare med avseende på mobility management-frågor på Tyréns 

och med tidigare erfarenheter från mobility management-åtgärder i Kista arbetsplatsområde 

och specialiserad på implementering av mobility management inom stora organisationer. 

Därefter intervjuades Elin Stening, miljöstrateg och delaktig i frågor rörande hållbart resande 

på Uppsala kommun. En kortare kompletteringsintervju skedde sedan med Nina Gustavsson-

Hassaine, trafikplanerare på Uppsala kommun, för att tydliggöra ett par svar rörande 

trafikplanering med koppling till parkeringsfrågor. Vidare intervjuades Christine Schnabel, 

projektledare på WSP och ansvarig över mobility management-relaterade frågor och Caroline 

Mattsson, trafikkonsult på Trivector. Både Christine Schnabel, Jesper Johansson och Caroline 

Mattsson arbetar på Stockholmskontor. I och med sin delaktighet i stadsbyggnadsprojektet 

Rosendal valdes Christine Schnabel som respondent då hon känner till Uppsala kommun och 

är bekant med de förutsättningar kommunen har att arbeta efter och förhålla sig till. Caroline 

Mattsson på Trivector har tillsammans med Energimyndigheten arbetat med ett projekt, 

Möjligheter med Mobility management i samhällsplaneringen, där 12 kommuner, däribland 

Uppsala kommun, varit delaktiga med syfte att motivera dem att inkludera hållbart resande i 

planeringsprocessen.  

Fördelen med att intervjua olika aktörer blir tydlig då respondenterna arbetat med 

mobility management i olika sammanhang och med olika projekt, vilket ger studien en extra 

dimension när det kommer till förståelsen för barriärer och hinder vid integrering av mobility 

management i en kommuns planering. Det finns även en möjlighet att studera de olika 

aktörernas perspektiv på mobility management i relation till Uppsala kommuns perspektiv på 

begreppet då det finns olika drivkrafter och kan finnas bakomliggande motiv hos aktörerna. 

En blandning av aktörer ökar också möjligheterna att ringa in punkter, eller analysenheter, i 

vilka samstämmighet råder och där det finns eventuella motsättningar. Detta för att sedan 

analysera dessa och försöka förklara varför ett visst fenomen ser ut som det gör och därmed 

nå en djupare kunskap. 

 

2.3 Fallstudien som design 

Undersökningar kan göras på olika sätt och med olika design, antingen är en studie baserad på 

en statistisk design, experimentell design, jämförande design eller som i denna studie: 

fallstudiedesign (Esaisson et al., 2012, s. 93). För- och nackdelar finns med alla olika typer av 

fallstudier med avseende på design och svårigheter. Dessa svårigheter blir tydliga när det 

handlar om generaliserbarheten, eller den externa validiteten. Resultaten från denna fallstudie 

över Uppsala kommun kan inte generaliseras till landets övriga kommuner och det är viktigt 

att vara medveten om svårigheten angående representativitet (Bryman, 2011).  

Denna studie är utformad utifrån en fallstudiedesign främst på grund av att en jämförande 

design hade krävt mer tid än vad som funnits tillgängligt givet studiens syfte. 

Fallstudiedesignen har likheter med en jämförande design då de båda typerna utgår från fler 

analysenheter, men skillnaden ligger i hur kontexten ser ut och hur analysenheterna 

registreras (Esaisson et al., 2012, s. 109). I denna studie är kontexten densamma, och inte två 

olika som är vanligt förekommande vid jämförande studier. MaxLupoSEs tio principer och 
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hur Uppsala kommun tagit till sig dessa sker allt inom en och samma kontext. 

Analysenheterna blir däremot fler när två perspektiv i form av Uppsala kommun och övriga 

aktörer - UL samt konsultbolagen - och deras syn på barriärer och hinder studeras. Studien 

som är av en mer traditionell typ uppvisar därmed även likheter med en jämförande studie.  

 

 

3. HÅLLBARHETSBEGREPPET OCH DET HÅLLBARA 

TRANSPORTSYSTEMET  

 

I denna del ges en kortare bakgrund om hållbarhetsbegreppet, hur det växt fram och 

kopplingen till ett hållbart transportsystem. I efterföljande avsnitt förklaras innebörden av 

begreppet mobility management och syftet med tillkomsten av kunskapssammanställningen 

MaxLupoSE. 

 

3.1 Planering utifrån hållbarhetsbegreppet 

 

”En bebyggelseplanering som icke beaktade det ökade kravet på utrymme för såväl den rörliga trafiken 

som de stillastående fordonen skulle sannolikt mycket snart komma att resultera i betydande 

felinvesteringar och illa fungerande samhällen.” (BABS 1960, Kungl. Byggnadsstyrelsens publikationer 

1960:1)  

 

Citatet illustrerar hur tongångarna gick under efterkrigstiden där stadsplaneringen klart och 

tydligt präglades av bilen och med dess behov i fokus. Hållbarhetsbegreppet var ännu inte 

introducerat och miljömedvetenheten var låg vid denna tidpunkt. Problemen bilen orsakade i 

form av utsläpp och buller var någonting framtiden och teknisk utveckling skulle åtgärda 

allteftersom (Hydén, 2008). Från politiskt håll fanns det inte heller någon diskussion som 

berörde de externa effekterna vägtrafiken förde med sig och inte heller tendenser som tydde 

på skärpta villkor för vägtrafiken, snarare tvärtom (Falkemark, 2006). Vistelsemiljöerna gavs 

inte lika mycket utrymme utan det var trafikmiljön det satsades på i första hand. 

Trafiksepareringar för att skilja på biltrafiken och annan trafik såsom cykel och gång var ett 

vanligt förekommande inslag. Trafiknätet skulle fylla olika funktioner och fokus låg på att 

införliva människor i detta tankesätt och anpassa trafikbeteende. Kollektivtrafiken var lågt 

prioriterad och inte förrän under oljekrisen på 70-talet kom den att ges mer utrymme i 

planeringen. Miljömedvetenheten ökade successivt under 1980-talet och markeras allra 

tydligast 1987 då rapporten ”Vår gemensamma framtid” utgavs av Världskommisionen för 

miljö och utveckling – Bruntlandskommisionen (Hydén, 2008). Rapporten behandlar 

miljökonsekvenser relaterat till biltrafiken och hållbar utveckling myntades som begrepp för 

allra första gången. Avsikten med hållbar utveckling var och är fortfarande att en jämn balans 

ska råda, utvecklingen får inte innebära att kommande generationer och deras möjligheter 

hotas som följd av hur vi nyttjar och använder dagens resurser. Rapporten slår fast att 
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ekonomisk utveckling som begrepp även ska rymma skyddet mot miljön och att dessa två är 

förenliga, fokus kom att hamna på ekonomisk hållbarhet (Our common future, 1987).  

I Sverige kom perspektivet att breddas och 1996 lade den socialdemokratiska regeringen 

fram På väg mot ett ekologiskt hållbart samhälle. Skrivelsen breddar betydelsen av hållbar 

utveckling och tillskriver det social välfärd, sysselsättning, ekonomisk tillväxt och kulturell 

identitet (Lundqvist & Carlsson, 2004). Campbell (2012) är en av flera forskare som 

problematiserat hållbar utveckling och tillskrivit det tre dimensioner: social, ekologisk och 

ekonomisk. De tre dimensionerna innebär att en stad kan ses ur fler perspektiv beroende på 

utifrån det synsätt av de tre som används. Vidare skapas det motsättningar som följd av att 

dimensionerna representerar olika intressen vilket leder till utmaningar att förena dem. 

Hållbar utveckling med sin breda betydelse har på samma gång fått fäste i planeringen, trots 

motsättningarna mellan dimensionerna, och lett till en ökad långsiktighet i planeringen, menar 

Campbell (2012).  

Rapporten Bruntlandkommisionen ses som ett startskott där även miljön kom att 

integreras, vilket avspeglas i den så kallade Cardiffprocessen där ett hållbart transportsystem 

definieras utifrån ett samband mellan miljö och transportpolitik. Likt Bruntlandkommissionen 

ämnar ett hållbart transportsystem att främja de grundläggande behoven för företag, 

människor och organisationer med avseende på kommunikation och utveckling. Ett hållbart 

transportsystem ska även verka för minskade avfall och utsläpp, samt minimera de 

konsekvenser buller och markutnyttjande för med sig. Detta samtidigt som en balanserad 

regional utveckling och en konkurrenskraftig ekonomi ska gynnas. Inom begreppet ryms även 

en rad funktioner: prisvärdhet, rättvisa och effektivitet, jämlikhet mellan och inom 

generationer samt diversifierade transportmöjligheter (Hydén, 2008).  

Transportpolitiken och målsättningen med denna är en långsiktig och hållbar 

transportförsörjning för hela landet, den ska även vara effektiv ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv (Hydén, 2008). Regeringen preciserade 2009 i sin proposition Mål för framtidens 

resor och transporter två mål baserat på det mer översiktliga transportpolitiska målet: 

funktionsmålet och hänsynsmålet. Det första av de två syftar till att tillgängligheten med 

avseende på transportsystemets utformning ska vara för alla och vara av god kvalitet, 

användbarhet, jämställt och förebygga en god utveckling. Hänsynsmålet behandlar aspekterna 

miljö, säkerhet och hälsa med avseende på ett hållbart transportsystem och hur ett sådant 

utformas. Utformningen ska även bidra till att de miljökvalitetsmål kopplade till 

trafikplaneringen uppnås: frisk luft, en klimatpåverkan som är begränsad, god bebyggd miljö 

och naturlig försurning (Prop. 2008/09:93). I detta har mobility management därför kommit 

att få en större roll och betydelse i planeringen i arbetet med att nå de olika målen. 

 

3.2 Vad innebär mobility management för den hållbara trafikplaneringen?  

Det finns olika definitioner på vad mobility management är och vad begreppet innebär. 

Bristen på en entydig definition och svårigheterna med att förklara konceptet i en mening har 
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lett fram till att European Platform on Mobility Management1 godkänt en definition framtagen 

av MAX-konsortiet2 (EPOMM, 2014). Här har begreppet definierats enligt följande: 

 

”Mobility Management (MM) är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka 

bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Grundläggande för Mobility 

Management är "mjuka" åtgärder, som information och kommunikation, organisation av tjänster och 

koordination av olika partners verksamheter. "Mjuka" åtgärder förbättrar ofta effektiviteten hos "hårda" 

åtgärder inom stadstrafiken (som t.ex. nya spårvagnslinjer, vägar eller cykelbanor). Mobility 

Management-åtgärder (jämfört med "hårda" åtgärder) kräver inte nödvändigtvis stora finansiella 

investeringar och de kännetecknas samtidigt av en bra kostnads-/nyttokvot.” (EPOMM, Mobility 

Management – En definition, 2014) 

 

Mobility management handlar med andra ord om åtgärder relaterade till beteendepåverkan 

innan resan eller transporten har startat. Användningen av mobility management kan se ut på 

olika sätt beroende på platsens förutsättningar men syftet är att påverka resenärers beteenden 

och attityder innan resan har börjat med hjälp av bland annat information och kommunikation. 

Dessa benämns som de ”mjuka åtgärderna” i konceptet där även hänsyn tas till den sociala 

och ekologiska dimensionen i hållbarhetsbegreppet. Det innebär att en stad kan arbeta med 

olika metoder beroende på vad som är mest lämpligt givet förutsättningarna. De mjuka 

åtgärderna utgörs bland annat av kampanjer och åtgärder som gynnar andra färdmedel än 

bilen: cykel, kollektivtrafik och gång. Erbjudande om personlig rådgivning vid val av 

färdmedel och arbetsgivaren kan till exempel uppmuntra anställda genom att finansiera 

kollektivkostnader. Dessa åtgärder delas upp i fyra underkategorier beroende på dess karaktär:  

 

- Informationsåtgärder: inrättande av ett mobilitetskontor eller mobilitetscenter vars 

syfte är att förse resenärer med information om de transportslag som finns 

tillgängliga, parkeringsmöjligheter och framtagning av mobilitetsplaner. 

 

- Reklamåtgärder: skapa kampanjer och rekrytera människor som är frivilliga att ingå 

i testgrupper med syftet att förändra resebeteendet hos deltagarna. 

 

- Platsbaserade åtgärder: försöka påverka människor på en speciell plats genom en 

platsspecifik mobilitetsplan som ämnar att förändra deras resebeteenden och 

samtidigt förvalta de olika resmönster som finns. 

 

                                                           
1 European Platform of Mobility Management är ett nätverk bestående av myndigheter från medlemsländerna i 

EU och är en icke-vinstdrivande organisation med säte i Bryssel (EPOMM, Activities and membership 

explained, 2014). 
2 MAX-konsortiet består av medlemmar utsedda av generalförsamlingen i EPOMM och ansvarar för den dagliga 

förvaltningen och huvudsakliga arbetsuppgifter (EPOMM, Consortium, 2014) 
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- Stödjande åtgärder: påverkar effektiviteten med avseende på mobility management 

och syns inte för användaren. Åtgärder som ämnar att göra miljön mer anpassad och 

öka möjligheterna för integrering aktiviteter inom mobility management (EPOMM, 

Mobility Management – En definition, 2014) 

 

Mobility management behöver inte heller begränsas till en plats, utan kan vara 

regionöverskridande där flera organisationer arbetar tillsammans med mjuka åtgärder, till 

exempel att underlätta för resenärer som reser mellan olika regioner genom att anpassa 

biljettsystemen så det ska främja detta (EPOMM, Mobility Management – En definition, 

2014). Åtgärder inom mobility management har vidare fördelen att de är kostnadseffektiva 

och lättare genomförbara till skillnad mot transportpolitiska åtgärder i form av ekonomisk 

reglering, till exempel fordonsskatt och skatt på färdmedel (Tørnblad et al., 2014). 

 

3.3 Riktlinjer och förutsättningar – MaxLupoSE 

MaxLupoSE är en kunskapssammanställning framtagen av konsultbolaget Trivector på 

beställning av Trafikverket som ett led i Trafikverkets arbete med EU-projektet MAX3 och 

visionen att uppnå ett hållbart transportsystem genom en ökad andel hållbara resor och 

transporter (MaxLupoSE, 2011). Syftet med sammanställningen är att bygga vidare på 

principerna nätverket MAX sammanställt i deras rapport MaxLupo4 och att anpassa det till 

förutsättningarna som finns för kommunerna i Sverige och den kommunala 

planeringsprocessen. Sammanställningen mynnar ut i tio principer som beskriver hur mobility 

management kan användas och införlivas i olika skeenden av planeringen. Nedan i Tablå 1. 

Sammanställning av principerna i MaxLupoSE beskrivs de i korthet5. 

 

  

                                                           
3 MAX var ett EU-projekt och forskningsprojekt inom EU:s sjätte ramprogram som pågick mellan 2006 och 

2009 med syftet att förbättra kunskapen om mobility management (MAX Success, 2014) 
4 MaxLupo var ett delprojekt i MAX - Successful Travel Awareness Campaigns and Mobility Management 

Strategies och består av exempel hämtade från verkligheten som visar på hur och när integrering av mobility 

management kan ske (EPOMM, MM and Land Use Planning – Introduction, 2014) 
5 För en mer ingående beskrivning av varje princip, se publikationen MaxLupoSE - råd om hur mobility 

management kan användas i den kommunala planeringen. 
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Tablå 1. Sammanställning av principerna i MaxLupoSE 
 

1 - Hållbar lokalisering och planeringen 

Beskriver vikten av att i ett tidigt skede analysera relationen mellan viktiga funktioner och lokalisering av 

verksamheter som arbetsplatser, handel och bostäder. Störst möjligheter till goda resultat uppnås om en 

diskussion angående lokalisering förs i ett tidigt stadium på olika nivåer (regional nivå, översikts- och 

detaljplannivå). 

2 - Tydliga kriterier för när MKB ska göras 

Vid framtagande av en plan som medför ökad biltrafik bör en trafikkonsekvensbeskrivning göras. Detta då en 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram när det antas föreligga risk för betydande miljöpåverkan – vilket 

kommuner kan bedöma olika från ärende till ärende. 

3 - Funktionell och organisatorisk integrering  

Syftar till att i ett tidigt stadium inkludera personer med trafikkompetens och arbeta med gränsöverskridande 

samarbeten med avseende på kompetenser. Det underlättar sedan arbetet mot gemensamt uppsatta mål.  

4 - Mobility management-rådgivning till byggherrar 

Möjligheterna att åstadkomma en hållbar planering och ett hållbart resande ökar om byggherrar och exploatörer 

får råd och information om åtgärder vid bygglovsansökan. Det ökar medvetenheten och kunskapen om hur en 

hållbar planering och ett hållbart resande kan nås.  

5 - Mobility management-planer som krav eller förhandlingsfråga  

Vid detaljplaneläggandet av områden som inte är exploaterade där kommunen äger marken eller en 

bygglovsansökan kan ett krav ställas på byggherren att denna arbetar fram en mobility management-plan vid 

markanvisningen. Båda parter kan dra nytta av det vid en förhandling om kommunen kan erbjuda någonting 

byggherren är intresserad av. 

6 - Främja bilfria bostadsområden/områden med lågt bilinnehav 

Finns det ett intresse från fastighetsägarnas sida att inrätta ett bilfritt bostadsområde eller delvis bilfritt ska 

reglerna vara utformade så att det är möjligt med denna typ av områden. Kommunen ska arbeta med att 

underlätta processer som dessa, men inte styra genom att ställa krav.  

7 - Flexibla parkeringsnormer med avsteg för till exempel mobility management-plan 

Åtgärden ämnar att låta parkeringsnormen vara mer flexibel för att förebygga möjligheten att göra avsteg från 

den ”vanliga normen”. Färre parkeringsplatser kan tillåtas i utbyte mot att fastighetsutvecklare/exploatör arbetar 

mer aktivt med mobility management-åtgärder till exempel.  

8 - Parkeringsköp 

Vid förändring av centrumlägen och ökad förtätning kan kommunen möjliggöra nya parkeringsytor för 

fastighetsägare mot en betalning (så kallat friköp) och hyra ut parkeringarna till fastighetsägarna. Summan 

kommunen får i gengäld läggs då på att förbättra tillgängligheten i området eller genom förhandling med 

fastighetsägarna och få dem att upprätta mobility management-planer.  

9 - Max antal parkeringsplatser 

Inrätta maximi-normer med avseende på parkeringsplatser. Användandet av en sådan norm istället för en 

minimi-norm bidrar till att fastighetsutvecklare introduceras för mobility management i en mycket tidig fas som 

etableringsfasen. Maximi-normer främjar inte heller användning av bil som färdmedel på samma sätt som 

minimi-normer gör.  

10 - Maxtak för biltrafik till besöksintensiva anläggningar 

Finns det områden som kan komma att utsättas för betydande trafiktillväxt ska det vara möjligt att med denna 

åtgärd förse dessa områden med villkorade bygglov. Passeras maximi-kravet som parterna kommit överens om i 

avtalet måste åtgärder genomföras för att minska trafikökningen. 

 

Källa: Egen bearbetning av MaxLupoSE - råd om hur mobility management kan användas i den kommunala 

planeringen. 

 

Utifrån dessa principer kommer Uppsala kommuns arbete med mjuka åtgärder studeras för att 

undersöka hur de förhållit sig till sammanställningen av principerna i MaxLupoSE i sitt arbete 

med mobility management i planeringsprocessen. 

 

 



14 

 

4. TIDIGARE FORSKNING OCH EN TEORETISK BAKGRUND MED 

MOBILITY MANAGEMENT I FOKUS 

 

I detta kapitel presenteras en teoretisk bakgrund och framväxten av mobility management som 

begrepp. Kapitlet avslutas med en genomgång av tidigare forskning och resultatet av denna 

forskning. 

 

4.1 Mobility management - dess framväxt och användning i praktiken 

Mobility management har de senaste två decennierna blivit populärt bland praktiker och 

forskare när det kommer till hållbara transportsystem och planering för en sådana runt om i 

Europa. Planering för hållbara transportsystem har inneburit att andra mål och krav på nya 

strategier har tillkommit (Kepaptsoglou et al., 2011). Planering för den framtida trafiken och 

transportsystemen kommer kräva mer än infrastrukturella ingrepp för att tillgodose behovet 

med avseende på tillgänglighet och möjligheterna att kunna röra sig obehindrat i städerna 

(Black & Schreffler, 2009). TDM (Transportation demand management eller travel demand 

management) är ett paraplybegrepp av strategier som syftar till att hantera efterfrågan i 

biltrafiken, minska bilanvändningen och samtidigt öka antalet pendlare i kollektivtrafiken 

samt användningen av bilpooler. Detta för att minska de stora utsläppen av växthusgaserna 

biltrafiken fört med sig och fortfarande för med sig, trots den teknologiska utveckling och 

framsteg som gjorts i bilindustrin (Black & Schreffler, 2009; Gärdling & Schuitema, 2007; 

Graham-Rowe et al., 2011). TDM handlar med andra ord om att upplysa människor om andra 

resealternativ i trafiken med avseende på arbetsplatsens placering, färdväg, färdsätt och 

tidsåtgång.  

TDM växte fram i USA under oljekrisen 1972 i och med att bensinpriserna steg och de 

anställda fick svårigheter att ta sig till arbetet. Kollektivtrafiken var vid denna tidpunkt lågt 

prioriterad och bidrog till att de anställda inte kunde ta sig till arbetsplatserna då dessa var 

lokaliserade i städernas utkanter (Nilsson, 2001). På senare år har begreppet och konceptet 

TDM med sin breda betydelse spretat åt olika håll allteftersom det skett en fördjupning av 

dess beståndsdelar och fler discipliner blivit involverade i arbetet (Black & Schreffler, 2009). 

Black & Schreffler (2009) menar på att ett arbete med TDM borde ske utifrån ett filosofiskt 

perspektiv i vilken hela TDM ryms för att dra nytta av dess hela potential. I dag inbegriper det 

fler discipliner då TDM berör en rad olika områden och involverar många olika yrkesgrupper 

där till exempel ingenjören tittar på kapacitetsproblem medan ekonomen inriktar sig på 

prissättning (Black & Schreffler, 2009). Mobility management kan ses som ett koncept 

vidareutvecklat ur TDM och där det tidigare tillämpats främst i Europa, men först på senare år 

även rönt uppmärksamhet i USA tack vare sina kostnadseffektiva åtgärder, ökad 

miljömedvetenhet och demografiska förändringar (Majumdar et al., 2014).  

Graham-Rowe et al. (2011) har arbetat fram en sammanställning utifrån relevanta artiklar 

publicerade efter 2000 med inriktning på hur bilanvändningen kan minskas med hjälp av olika 

ingrepp, bland annat psykologiska ingrepp där fokus ligger på beteendepåverkan. I deras 

metaanalys av publicerade artiklar som de ansåg var av hög kvalitet med avseende på 
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metodologin framgick det att bevisen var svagare än man tidigare befarat vid insatser för att 

påverka bilanvändningen och minska den. I de fall insatserna visat sig effektiva och det 

kunnat påvisas en förändring och minskning av bilanvändningen rörde det sig främst om tre 

omständigheter, enligt Graham-Rowe (2011):  

 

- människor som var nyinflyttade i ett område 

- förflyttning av anställda för att åstadkomma en minskning i restid till arbetsplatsen 

- människor med körvana som samtidigt har en stark motivation med avseende på att 

minska bilanvändningen 

 

Incitament i form av monetära termer för att påverka resor med bil och åstadkomma en 

minskning har visat endast en kortvarig effekt och fungerat endast så länge incitamentet 

kvarstått (Foxx & Schaeffer, 1981). Detsamma gäller för negativa incitament, eller hinder, när 

det kommer till minskning av bilanvändningen. I kombination med reseplaneringsåtgärder 

uppvisar de endast en kortvarig effekt som sedan försvinner när hindret tas bort (Jakobsson et 

al., 2002).  

Då mobility management består av en rad olika åtgärder och ser olika ut beroende på 

platsens utformning, förutsättningar och vem det är som står bakom åtgärden är det av vikt att 

veta vilken åtgärd som är mest lämplig för det specifika fallet. Tørnblad et al. (2014) visar på 

i sin studie att ingen av de två testgrupperna bestående av anställda från olika företag som 

ställt upp frivilligt i staden Kjeller, Norge, att det skett en minskning hos deltagarna när det 

kom till att välja kollektivtrafiken till arbetet istället för bilen. Mobility management-

åtgärderna skiljde sig åt mellan grupperna: den ena gruppen fick enbart anpassad information 

med reklam för kollektivtrafik medan den andra gruppen fick både information och ett kort 

med gratis resor under sju dagar att nyttja. Slutsatserna av denna studie uppvisar likheter med 

det Foxx & Schaeffer (1981) kom fram till, endast kortvariga effekter eller inga alls. En 

möjlig förklaring till att inte resultatet blev annorlunda och att det gick att påvisa 

beteendeförändringar hos de båda grupperna kan ha att göra med klimatet, menar Tørnblad et 

al. (2014). Under testperioden var det vinter i Kjeller vilket kan ha påverkat deltagarna, det 

finns även gott om parkeringsytor som dessutom var kostnadsfria och även det faktum att 

bensinskatten redan är hög i Norge. Deltagarna som äger och använder bilen i pendlingssyfte 

kan redan ha starka incitament för det (Tørnblad et al., 2014).  

En liknande studie gjord av Fujii & Kitamura (2003) bestående av två grupper varav en 

grupp fungerade som en kontrollgrupp och där andra gruppen fick ett busskort som gav dem 

möjlighet att utnyttja busstrafiken gratis under en månads tid påvisade däremot 

beteendeförändringar. Attityden gentemot nyttjande av busstrafiken förbättrades samtidigt 

som bilanvändningen hade minskat hos gruppen med gratis busskort under en månads tid 

även en månad efter att experimentet hade genomförts (Fujii & Kitamura, 2003).  

Kepaptsoglou et al. (2011) argumenterar i deras studie för behovet av ett gemensamt 

arbetssätt med avseende på mobility management-policys och hur det mäts då de anser att det 

inte finns ett organiserat och enhetligt system att följa för europeiska städer som arbetar med 
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mobility management. Baserat på principer hämtade från Quality management6 har de 

utvecklat en integrerad process de kallar Quality management scheme for Mobility 

management (QMSMM). Denna process bestående av framtagande av policys, planering, 

implementering och utvärdering samt övervakning ska leda till ett bättre fungerande arbete 

med mobility management och en högre effektivitet. Det föreslagna schemat studien 

presenterar implementerades sedan och testades i staden Kortrijk, Belgien. Deras mobility 

management-program för skolor utvärderades enligt QMSMM och Kortrijks program stod sig 

väl utifrån de uppsatta kriterierna i QMSMM. Ett utvärderingsprogram likt detta möjliggör för 

praktiker att på ett effektivt sätt arbeta med hela mobility-management-processen och skaffa 

sig en övergripande bild över förloppet (Kepaptsoglou et al., 2011). 

 

 

5. MOBILITY MANAGEMENT I UPPSALA KOMMUN 

 

I detta kapitel presenteras Uppsala kommuns arbete med mobility management utifrån hur de 

förhållit sig till principerna i MaxLupoSE. De tio principerna i MaxLupoSE och Uppsala 

kommuns förhållande till dem är i detta kapitel indelade i ett antal teman. Dessa teman utgör 

avsnitten i detta kapitel. Först följer en genomgång av det interna arbetet på Uppsala kommun 

med koppling till den första och tredje principen i MaxLupoSE innan de fysiska 

förutsättningarna diskuteras. Efterföljande avsnitt behandlar mobility management i ett tidigt 

skede där det redogörs för Uppsala kommuns hållning till den andra, fjärde och femte 

principen. Det näst sista avsnittet behandlar trafik- och parkeringsåtgärder i form av 

principerna sex, sju, åtta nio och tio innan kapitlet avslutas med en problematisering av 

mobility management och MaxLupoSE.  

 

5.1 Uppsala kommuns arbete med mobility management och interna förankring 

Uppsala kommun tillsatte en grupp för 1,5 år sedan med uppgift att arbeta med just mobility 

management-relaterade frågor för att lyfta det. Tidigare hade liknande frågor hanterats av ett 

par eldsjälar med intresse för hållbara resor, men inte i samma form och inte lika organiserat 

som i dag. Tidpunkten för starten av arbetet med mobility management är diffus och Stening 

(intervju, 2014), miljöstrateg på kontoret för Samhällsutveckling, menar på att det hela tiden 

har funnits där, fast i andra former och termer.  

Cykelfrågan har det arbetats med under en längre tid och man har försökt att öka 

kollektivtrafikanvändningen även tidigare. Det är först nu med den nya gruppen man börjat 

tittat på hållbara resor och hur man arbetar med det i ett helhetsgrepp för att kunna dra nytta 

av synergieffekter som uppkommer med detta. Uppsala kommun har arbetat mycket med just 

cykelanvändning och främjande av cykeln men helhetstänket kring hållbara resor har det inte 

fokuserats så mycket på (intervju, Stening 2014). En av svårigheterna med implementering är 

                                                           
6 Med Quality management och dess funktioner ska en organisation nå en bättre kundnöjdhet till minsta möjliga 

kostnad och hela tiden sträva mot bättre produkter, service och övriga processer inom en organisation (Kim et 

al., 2012). 
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att det tar tid från ord till handling, menar Edenius (2014). Politikernas hållning och hur de 

resonerar har däremot varit av en positiv karaktär i arbetet med den nya 

cykelhandlingsplanen. Den var indelad i olika ambitionsnivåer och de olika partierna tävlade 

om vem som hade den högsta ambitionsnivån (intervju, Edenius 2014). Just en politisk 

ambition med avseende på hållbara resor är väldigt viktigt, anser Schnabel (intervju, 2014). 

En tydlig diskussion kring hållbarhet är viktigt då begreppet hållbarhet, likt mobility 

management, är brett definierat med sina tre dimensioner: social, ekologisk och ekonomisk. 

Konkreta projekt kopplat till mobility management med uppföljda resultat verkar dock få 

till antalet, om ens några. Totalt är det tre personer som arbetar med det och dessa har även 

andra områden med tillhörande arbetsuppgifter, de arbetar inte enbart med mobility 

management. Stening (intervju, 2014) antyder svårigheterna med att hitta tiden och 

möjligheterna att nå fram. Det finns inte heller någon person som är uttalad ansvarig för 

arbetet med mobility management utan det är ansvarig chef som äger frågan. Stening 

(intervju, 2014) antyder att det finns en hel del idéer och att man bland annat stannat upp 

tillfälligt i arbetet på grund av två föräldraledigheter bland dem som i dagsläget arbetar med 

mobility management-relaterade frågor på kontoret för Samhällsutveckling.  

Uppsala kommun har varit delaktiga i Uthållig kommun och Möjligheter med Mobility 

management i Samhällsplaneringen där principerna i MaxLupoSE studerats har genom detta 

sett begränsningarna med avseende på handlingsutrymme kommunen har. Till exempel är 

detaljplanen begränsad när det kommer till regleringar, menar Stening (intervju, 2014). 

Uppsala kommun har sökt bidrag hos Energimyndigheten för ett projekt där de ska utföra 

resvaneundersökningar på redan kända företag där resmönster undersökts tidigare. Projektets 

mål är att finna de mest lämpliga mobility management-åtgärderna som leder till att 

bilanvändningen minskar hos de deltagande företagen (Uppsala kommun, 2014). Orsakerna 

kan vara flera till varför man inte tidigare arbetat mer uttryckligen med mobility management 

inom kommunen, där Johansson (intervju, 2014) tar upp en faktor med avseende på begreppet 

mobility management och svårigheten med att veta vad man som kommun exakt ska beställa 

då det inte råder någon standardisering jämfört med om man beställer en trafikstrategi från en 

utomstående konsultfirma: 

 

”Problemet är ju att mobility management i sig är ju egentligen ingenting.” – Johansson (intervju, 2014) 

 

Mobility management är en allmän syn på planeringen i vilken infrastrukturplanering ingår 

och där de beteendepåverkande åtgärderna är det nya i sammanhanget (intervju, Johansson 

2014). Mattsson (intervju, 2014) menar också att det finns en viss rädsla från kommuners sida 

i början när det kommer till nya metoder så som mobility management.  Punkten rörande 

standardisering berör även Kepaptsoglou et al. (2011) i deras artikel angående Quality 

management scheme for Mobility Management, de verkar också identifierat bristen på en 

slags standardisering som ska kunna vara enkel att följa för praktiker i arbetet med mobility 

management. Mobility management borde vidare delas upp ännu tydligare med avseende på 

åtgärder och i vilka faser i planeringen de ska implementeras, i stil med MaxLupoSE för att 
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kunna följa processen lättare. I dag är den inte en naturlig del i all planering, vilket försvårar 

arbetet (intervju, Johansson 2014). Både Johanssons (intervju, 2014) syn på begreppet och 

Mattsons (intervju, 2014) resonemang kring rädsla för nya metoder kan spegla Uppsala 

kommuns arbete med mobility management som skett hittills då mycket fokus lagts enbart på 

cykelrelaterade frågor. 

Uppsala kommun har en vision med syftet att sprida mobility management internt inom 

organisationen för att öka förståelsen inom alla delar av verksamheten och öka 

förutsättningarna för hållbart resande (intervju, Stening 2014). Det finns därmed en tanke om 

att man vill försöka åstadkomma en form av organisatorisk indelning, likt det som står skrivet 

i den tredje principen i MaxLupoSE. Edenius (intervju, 2014) delar åsikten att det är viktigt 

med en intern förankring och beskriver att det i tidigare projekt fungerat väl med 

beteendepåverkande åtgärder på arbetsplatser och organisationer där man gått ut med 

information och uppmuntrat anställda att välja mer hållbara alternativ. Edenius (intervju, 

2014) belyser vidare att det är viktigt att studera målgrupperna för att mobility management-

åtgärderna ska få önskad effekt vid implementering, men även att det sker noggrann 

uppföljning för att kunna förstå sig på hur beteendet faktiskt förändras, och inte bara om det 

förändras genom att antalet kollektivtrafikresor minskar eller inte. Just människors attityd till 

hållbart resande och de tillgängliga alternativen är en viktig del i att förstå sig på arbetet med 

beteendepåverkande åtgärder och hur man ska forma dem på effektivast möjliga vis. 

Då Uppsala kommun inte riktigt kommit så långt i arbetet med mobility management 

internt inom organisationen finns det potential att redan från början identifiera målgrupperna 

och anpassa framtida åtgärder på ett så korrekt sätt som möjligt. Johansson (intervju, 2014) 

poängterar möjligheterna med kvalitativ uppföljning efter avslutat projekt med testresenärer 

och anser att det finns mycket att lära genom att följa upp en mobility management-åtgärd 

genom att anordna kvalitativa intervjuer med deltagarna för att nå en djupare förståelse för 

hur valet av färdmedel går till. 

En av underkategorierna med avseende på åtgärder inom mobility management är 

informationsåtgärder och ett upprättande av ett mobilitetskontor för att informera resenärer 

om tillgängliga transportmöjligheter. Några nuvarande planer på ett så kallat mobilitetskontor 

i Uppsala verkar inte finnas, även om tankarna har funnits tidigare. 2011 lämnade Erik 

Pelling, socialdemokratiskt kommunalråd i oppositionen, in en motion där ett 

mobilitetskontor förespråkades (Motion 2011/12:203). Innan detta bör ske poängterar Stening 

(intervju, 2014) att det är viktigt med en förankring internt först innan man försöker nå ut 

externt. Speciellt när det kommer till planering för parkeringsplatser, menar Stening (intervju, 

2014). Kunskapen måste nå ut till dem som sitter med dessa frågor, trafikplanerare. Det finns 

därmed tecken på att en medvetenhet om den tredje principen och vad den innehåller då man 

är medveten om vikten av att inkludera människor med trafikkompetens i ett tidigt skede. 

Stening (intervju, 2014) poängterar även att många enheter finns under samma tak i form av 

det nya kontoret för Samhällsutveckling och att de nu äger så pass många frågor, till skillnad 

från hur det var tidigare när delarna inom organisationen var utspridda i Uppsala på fyra olika 

kontor: Stadsbyggnadskontoret med ansvar över plan- och byggfrågor, Fastighetskontoret 
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med ansvar över mark- och exploateringsfrågor, Gatu- och Trafikkontoret samt Fritids- och 

Naturkontoret. Edenius (intervju, 2014) tror inte Uppsala hittat rätt administrativ lösning för 

att täcka behovet ännu, vissa kommuner har till exempel börjat med mobilitetskontor och 

kommit längre i frågan. Hon tror dock arbetet är på gång, speciellt med tanke på Uppsalas 

omorganisering och när väl den landat ordentligt bör det ha förbättrat förutsättningarna. 

Att ha alla kompetenser samlade under samma tak underlättar vidare i möjligheterna med 

att nå ut med mobility management på bred front och kunna samarbeta genom hela processen. 

Stening (intervju, 2014) menar på att förutsättningarna förbättras i och med denna 

omorganisering och att det interna arbetet är viktigt för en fortsatt utveckling av mobility 

management och hållbart resande. Vid starten av nya projekt finns de olika kompetenserna 

representerade och särskilt de med kunnande inom trafikplanering. Formerna kan variera men 

det rör sig i de flesta fall om att de får tycka till genom deltagande i en referensgrupp eller 

arbetsgrupp. Det är viktigt med tanke på deras centrala betydelse vid dessa processer, inte 

minst om det rör sig om större projekt, poängterar Stening (intervju, 2014). Det finns därmed 

tendenser till att det skett en del och att det i framtiden blir mer aktuellt med mer 

gränsöverskridande samarbeten med avseende på kompetenser, likt beskrivningen i den tredje 

principen. 

På frågan om Uppsala kommun satsar tillräckligt på dessa åtgärder trycker Stening 

(intervju, 2014) återigen på vikten av det interna arbetet inom organisationen först och främst: 

 

”Det är klart det kan göras mer, det är bara frågan vad man ska fokusera på. Jag anser att det är viktigare 

att vi satsar resurserna på att skapa förutsättningar internt. Så att alla som jobbar med det har den känslan 

och kan se till att det man jobbar med gör man för att öka förutsättningarna för ett hållbart resande.” – 

Stening (intervju, 2014) 

 

Både Schnabel (intervju, 2014) och Johansson (intervju, 2014) menar på att kommuner kan 

satsa mer på mobility management, men att det åtminstone går i rätt riktning. Medvetenheten 

hos Uppsala kommun med avseende på det interna arbetet tyder ändå på att kunskap finns 

kring hur arbetet med mobility management bör organiseras, även om mycket arbete återstår.  

Stening (intervju, 2014) tar också upp att det arbetats internt med mobility management 

då en resvaneundersökning inom kontoret för Samhällsutveckling gjorts och där det framkom 

att många åker kollektivt till jobbet. Det kan även ha att göra med lokaliseringen av den nya 

delen av kommunkontoret sommaren 2012 direkt intill Uppsala Centralstation med tåget och 

bussarna utanför dörren (Uppsala kommun, 2011). Vid den tidigare lokaliseringen i 

Stadshuset och i Boländerna fanns det även gratis p-platser, vilket kan ha påverkat resvanorna 

då det inte finns parkeringsplatser vid det nya kontoret för Samhällsutveckling (intervju, 

Stening 2014). Det är svårt att utröna huruvida valet på den nya lokaliseringen i sig kan 

klassas som en mobility management-åtgärd beroende på de bakomliggande motiven till 

flytten. Oavsett vilket har det lett till att de anställda i högre grad väljer kollektivt, vilket är 

positivt. Men om lokaliseringen skedde utifrån ett hållbarhetstänk och utifrån beskrivningen i 

den första principen och med målet att öka andelen anställda att välja kollektivt framför bilen 
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är svårt att avgöra. På grund av kontorets placering är det inte möjligt att anlägga 

parkeringsplatser, men om det var en avsiktlig åtgärd eller någonting som bara hände är även 

det svårt att utröna.  

 

5.2 Fysiska förutsättningar för implementering av mobility management 

Tanken är att mobility management ska finnas i ett tidigt skede i planeringen, till exempel om 

det rör sig om ett nytt bostadsområde. Fysiska förutsättningar som kollektivtrafikens 

utformning alternativt den nya bebyggelsens placering i förhållande till kollektivtrafikstråk 

och cykelstråkens utformning är av central betydelse och viktiga grundförutsättningar, menar 

Stening (intervju, 2014). Detta faktum understryks även av Edenius (intervju, 2014) och 

Johansson (intervju, 2014). Det är viktigt att planeringen gör det lätt för människor att kunna 

välja ett hållbart transportalternativ. Ett hinder som rör utformningen av kollektivtrafiken på 

regional nivå är det nuvarande biljettsystemet för resenärer som åker mellan Uppsala län och 

Stockholms län, i dag är det onödigt komplicerat med två olika biljettsystem för vartdera 

länet. UL ser en kostnadsnytta, medan SL är mer politiskt styrda på grund av det stora antalet 

skattebetalare, resonerar Edenius (intervju, 2014). Schnabel (intervju, 2014) menar också på 

att de fysiska förutsättningarna är av stor betydelse: 

 

”Den viktigaste förutsättningen är att den fysiska planeringen finns, det är det allra viktigaste” – Schnabel 

(intervju, 2014)  

 

Schnabel (intervju, 2014) illustrerar detta med stadsutvecklingsprojektet Norra 

Djurgårdsstaden i Stockholm och hur det visar på vikten av att de fysiska förutsättningarna 

finns på plats vid inflyttning. I detta fall hade det i ett tidigt skeende planerats för en god 

kollektivtrafik med förbindelser och ett tydligt hållbarhetstänk, men färdigställandet var inte 

klart när inflyttning till områdets bostäder satte igång. Detta menar Schnabel (intervju, 2014) 

skapar stora hinder när det kommer till möjligheten att påverka människors beteende med 

avseende på val av färdmedel.  

Rangordningen på de olika alternativen är därmed viktigt, byggs det parkeringar direkt 

utanför bostadshusen istället för ett par hundra meter bort går mycket av incitamenten och 

möjligheterna genom beteendepåverkan förlorade, menar Stening (intervju, 2014). De fysiska 

förutsättningarna är därför viktiga och genom att förlägga parkeringsplatser längre bort 

förbättras möjligheterna att lyckas i sitt arbete med mobility management. 

Det är tydligt att det finns fler faktorer än själva planeringen när det kommer till mobility 

management, ett lyckat arbete måste föregås av lyckad implementering av fysiska 

förutsättningar och dess funktion, speciellt när det rör sig om en ny stadsdel med tillhörande 

nyinflyttning då beteendepåverkan har som störst potential i ett tidigt skeende (Schnabel, 

2014). Kvalitetssystem likt QMSMM som övervakar hela processen skulle därför vara bra 

komplement till kunskapssammanställningar inriktat mot implementering-stadiet av mobility 

management-åtgärder, så som det likt MaxLupoSE.  
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Det finns dock en problematik när det kommer till gränsdragningen mellan den renodlade 

fysiska planeringen (infrastrukturella ingrepp) och mobility management i form av fysiska 

förutsättningar. Otydligheter med avseende på gränsdragningen mellan dessa två uppkommer 

eftersom det är svårt att avgöra om planering för en fysisk förutsättning för mobility 

management även kan ses som ett rent infrastrukturellt ingrepp. Därmed uppstår det 

svårigheter med kategoriseringen av åtgärder av dessa slag (intervju, Schnabel 2014). Vissa 

åtgärder är därför svåra att klassificera under respektive begrepp då de innehåller element från 

både mjuk- och hård trafikplanering. Det finns därför en risk att det uppstår problem för hur 

kommunen ska förhålla sig till åtgärder av detta slag.  

 

5.3 Hållbar lokalisering, etableringar och byggherrar 

I Uppsala kommuns översiktsplan står det skrivet att huvudsyftet är att staden ska växa jäms 

med kollektivtrafikstråken vid ny bebyggelse. Vid verksamheter verkar det mer oklart. 

Stening (intervju, 2014) förklarar att det ”borde vara samma principtänk, men jag kan inte 

påstå att kommunen riktigt kan stå för det”. Etableringen av ICA Maxi i Gnista går till 

exempel mot dessa huvudprinciper om hållbar lokalisering i MaxLupoSEs första princip och 

Stening menar på att man motverkar en sådan med externa etableringar likt denna. Vid 

etableringen av Gränby Köpstad har däremot hållbara resor varit mer i fokus då det i ett tidigt 

skede planerats för kollektivtrafik och cykeltrafik för att kunna ta sig dit på ett hållbart sätt 

(intervju, Stening 2014). Skillnaderna kan även förklaras med avseende på fastighetsägarna 

där det är Atrium Ljungberg som tillsammans med Uppsala kommun samarbetat kring Vision 

Gränby och Gränby Köpstad medan i fallet med ICA Maxi Gnista är ICA Fastigheter som är 

fastighetsägaren. Det kan finnas olika motiv som driver fastighetsägarna vid etableringar likt 

dessa samt en annorlunda syn på vad en hållbar lokalisering innebär. Beroende på hur 

motiven ser ut hos fastighetsägarna kan de komma att påverka balansen mellan de tre 

dimensionerna som ryms inom hållbar utveckling: ekologisk, ekonomisk och social, enligt 

Campbell (2012). Fastighetsägarnas olika intressen påverkar därmed diskussionen med 

kommunen om vad som klassas som en hållbar lokalisering, enligt första principen i 

MaxLupoSE, och påverkar slutresultatet av lokaliseringen. 

Vid projekt likt Gränby Köpstad och ICA Maxi Gnista där det finns risk för ökad mängd 

trafik skulle trafikkonsekvensbeskrivningar vara ett lämpligt verktyg för att analysera 

situationen, vilket förespråkas i den andra principen i MaxLupoSE. Några tendenser till 

trafikkonsekvensbeskrivningar verkar inte finnas i dagsläget hos kommunen. 

Behovsbedömningar görs i samråd med länsstyrelsen om det föreligger risk för betydande 

miljöpåverkan och om det är nödvändigt med en miljökonsekvensbeskrivning. Viktigt i detta 

fall är att förfoga över rätt sorts kunskap och kunna argumentera för sin sak vid dessa 

bedömningar, menar Stening (intervju, 2014). Vikten av att rätt kunskap och kompetens finns 

tillgänglig blir här tydlig. Gränsöverskridande samarbeten där fler kompetenser samarbetar 

med varandra i ett tidigt skede, enligt tredje principen, ökar möjligheterna att utföra goda 

behovsbedömningar.  
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Ett annat stort projekt kommunen arbetar med i dagsläget är Östra Sala backe. Det är ett 

stort stadsutvecklingsprojekt i fyra etapper som startades 2010 med målet att utveckla en ny 

stadsdel efter att man i samråd med Vattenfall och Svenska kraftnät 2006 beslutat om att ta 

bort kraftledningen som gick genom detta område beläget 2 kilometer från Uppsalas 

stadskärna (Östra Sala backe, 2014). Uppsala kommun deltar i nätverket Möjligheter med 

Mobility management i Samhällsplaneringen, en del i arbetet och programmet Uthållig 

kommun Energimyndigheten upprättat som ett led i att verka mot ökat energifokus på 

områdena fysisk planering och näringspolitik (Energimyndigheten, 2013). Uppsala kommun 

deltar i detta samarbete och med Östra Sala backe som sitt egna exempel när det kommer till 

implementering av mobility management-åtgärder.  

En grundförutsättning, menar Stening (intervju, 2014), är att kommunen äger marken då 

man hamnar i en helt annan förhandlingsposition när det kommer till markanvisningar. Vid 

markanvisningen hade man därför en tävling där de olika byggherrarna fick lämna förslag på 

hur de tänkte och hade för mål ur ett hållbarhetsperspektiv. Det centrala var i detta fall inte 

själva priset på marken, som var fast, utan Uppsala kommun gick istället på byggherrarnas 

tävlingsbidrag och vad de skulle göra ur ett hållbarhetsperspektiv. Åtta byggherrar blev sedan 

utvalda utifrån deras bidrag med tillhörande visioner. Det har även ställts krav på hållbarhets- 

och miljökriterier gentemot byggherrarna där mobility management-åtgärder finns med. 

Bland annat ska byggherrarna informera de boende om transportalternativ och tillhandahålla 

gratis bil-pool de första åren.  

Detta var första gången det provades och en liknande tävling kommer ske för etapp 2 som 

är nästa steg i utvecklandet av stadsdelen (Stening, 2014). Stening (intervju, 2014) tar upp en 

intressant aspekt när det kommer till de vinnande bidragen: ingen av de stora och etablerade 

byggherrarna fanns bland dessa utan det rörde sig enbart om mindre byggbolag. Mattsson 

(intervju, 2014) menar på att faktorer som kan spela in är storleken på byggherrarna, deras 

lokala förankring och hur dialogen ser ut med kommunen samt kunskapen om deras vision. 

Detta bekräftar också fallet med Östra Sala backe där det verkar som om de mindre 

byggbolagen haft mer kunskap om Uppsala som kommun och deras vision och därmed 

kunnat anpassa deras bidrag efter det. Större byggherrar kanske inte har den kunskapen och 

dialogen med kommunen vilket minskade deras chanser när det handlade om utformningen av 

deras tävlingsbidrag. Tävlingen illustrerar hur kommunen i detta fall med Östra Sala backe 

resonerat annorlunda och låtit hållbar utveckling och även mobility management fått en 

central roll vid markanvisningen, istället för priset. Det blir tydligt att Uppsala kommun har 

kommit längre med arbetet kring förhandlingsfrågor med byggherrar, den femte principen, än 

med trafikkonsekvensbeskrivningar. Äger de dessutom marken hamnar de i en helt annan 

position vilken kan förklara varför just detta är ett lyckat exempel med goda resultat.  

Själva användningen, eller svagheten med begreppet mobility management när det 

handlar om hållbart resande med tillhörande åtgärder blir uppenbar när projektet Östra Sala 

backe granskas genom en sökning på ”mobility management” i deras sökfunktion på 

projektets hemsida. Resultatet blir ”Inga Träffar”. Det stärker tesen om att själva begreppet 

inte fått fäste än i praktiken, även fast det som i detta fall rör sig om planering för en ny 



23 

 

stadsdel med hållbarhet i fokus7och ett tydligt mobility management-tänk. Schnabel (intervju, 

2014) påpekar också vikten av att i ett tidigt skede diskutera med berörda byggherrar och 

jobba med informationsåtgärder gentemot dem för att höja kunskapsnivån när det kommer till 

mobility management, likt vad som står beskrivet i MaxLupoSEs fjärde princip: 

 

”Man måste se över hur man kan minska resebehovet generellt och det måste man göra väldigt tidigt, 

innan man börjar rita. ” – Schnabel (intervju, 2014) 

 

Det varierar stort när det kommer till inställningen hos byggherrarna gentemot mobility 

management, mycket beror på om de i ett senare skede även kommer förvalta det som byggs. 

När det handlar om förvaltning av det som byggs tenderar byggherrarna att se sin roll i det 

hela på ett annat sätt medan vissa byggherrar som endast bygger för försäljning tycker att 

mobility management komplicerar det hela istället (intervju, Mattsson 2014). Edenius 

(intervju, 2014) är dock positivt inställd till Uppsala kommuns hanterande av just Östra Sala 

backe då UL i ett tidigt skede blivit involverade och informerade:  

 

”Och där tycker jag kommunen, åtminstone när det gäller Östra Sala backe gjort ett bra jobb.” – Edenius 

(intervju, 2014) 

 

I många andra fall med organisationer och företag är annars just detta ett problem, att UL 

själva blir inkopplade i ett för sent skeende och möjligheterna att vara med och påverka 

minskas därmed. Men det beror också på i vilket projekt det handlar om, är det rena 

beteendepåverkande åtgärder kommer UL ofta in rätt sent i processen (intervju, Edenius 

2014).  

När det handlar om krav gentemot byggherrar om mobility management-plan finns det 

svårigheter, menar Stening (intervju, 2014). Kommunen har relativt lite att säga till om under 

förutsättningen att marken inte ägs av kommunenen själva. Kommunens förhandlingsposition 

blir då relativt svag då möjligheterna är små när det kommer till att ställa krav på 

byggherrarna och även möjligheterna till reglering i detaljplanen är små. Schnabel (intervju, 

2014) belyser också detta och menar att det är ”ett tufft dilemma” för kommunerna.  

Den fjärde principen i MaxLupoSE som handlar om rådgivning till byggherrarna med 

avseende på mobility management och relaterade åtgärder har det i dagsläget inte lagts någon 

tyngd på. Det blir tydligt då Stening (intervju, 2014) kopplar tillbaka till att man i framtiden 

med den mark kommunen själva äger och har höga ambitioner med vill sätta upp mål för hur 

Uppsala skall byggas och få med byggherrarna att arbeta mot samma mål. I dagsläget finns 

det inte heller några tidigare exempel med resultat man kan lägga fram och visa för 

byggherrar, vilken är ett hinder anser hon. Uppsala kommun har även uttryckt en efterfrågan 

om att MMMiS-projektet (Möjligheter med Mobility management i Samhällsplaneringen) 

                                                           
7 ”I Östra Sala backe står hållbarhet i fokus. Att bidra till en ökad hållbarhet kan beskrivas som en anpassning av 

våra samtida aktiviteter och handlingar så att de fungerar med planetens övergripande system och resurser, idag 

och på lång sikt.” – Östra Sala backe, Miljö & Hållbarhet (2014) 
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borde varit mer förankrat hos projektledningen för Östra Sala backe (Trivector Traffic, 2014). 

På denna punkt finns det stor utvecklingspotential när det kommer till dialogerna med 

byggherrarna och att öka deras förståelse genom information om just mobility management 

och vad man kan göra i form av åtgärder. Speciellt med tanke på att det är kostnadseffektivt 

och kräver en relativt liten insats från kommunens sida att åtminstone försöka upplysa dem 

om de positiva effekter som finns med mobility management för att på så vis öka 

medvetenheten hos byggherrarna.  

Edenius (intervju, 2014) poängterar också vikten av att en dialog inrättas i ett tidigt 

skeende i en byggprocess där involverade parter diskuterar mobility management och hur man 

ska arbeta med det i ett senare skeende. I fallet med Östra Sala backe har det konstaterats att 

ett möte med berörda byggherrar tillsammans med Uppsala kommun ska anordnas och till 

grund för diskussionen kommer relevanta mobility management-åtgärder i kollektiv- och 

cykeltrafiken ligga. Kommunen har en bra insikt i dessa frågor och kan stödja byggherrarna 

då inte byggherrarna själva har den kunskapen, tror Edenius (intervju, 2014). Johansson 

(intervju, 2014) bekräftar också vikten av att vara med i ett tidigt skeende i planeringen och 

skapa en dialog tidigt i fasen. Är till exempel en detaljplan redan satt blir det svårt att utnyttja 

hela potentialen.  

Schnabel (intervju, 2014) ser svårigheter med mobility management utifrån sitt eget 

arbete med tidigare projekt med avseende på åtgärdernas effekter, det finns tveksamheter från 

tidigare beställares sida huruvida åtgärderna verkligen har effekt eller inte, vilket lett till att 

inte kommuner fullt ut vågat satsa på det än. Detta stämmer delvis in på Uppsala kommun 

även om det börjat hända en del saker på senare tid. Det finns tecken på att kommunen inte 

tagit till sig konceptet fullt ut eftersom det inte finns någon som enbart arbetar med mobility 

management på Uppsala kommun. Men även tillsammans med det faktum att det är relativt få 

i dagsläget som är involverade med mobility management-frågor och att det tidigare enbart 

varit eldsjälar som försökt sysslat med konceptet vid sidan av deras ordinarie arbetsuppgifter. 

 

5.4 Mobility management med fordonsrelaterade åtgärder som styrmedel i Uppsala 

kommun 

Bilfria eller delvis bilfria områden som det står skrivet om i den sjätte principen i 

MaxLupoSE har inte praktiserats i någon större utsträckning i kommunens arbete med 

mobility management. Det förekom mer på slutet av 70- och i början av 80-talet då 

parkeringslängor placerades utanför bostadskvarteren samtidigt som gång- och cykelväg 

förlades mellan husen. Stening (intervju, 2014) förklarar vidare att det till stora delar rör sig 

om en politisk fråga när det kommer till vilken roll bilen ska ha i planeringen. Det finns en ny 

parkeringsnorm8 som är antagen i Uppsala kommun där det står skrivet att det ska vara 

möjligt att variera parkeringsnormen beroende på om man i egenskap av fastighetsägare 

vidtar andra åtgärder eller vid ett parkeringsköp. Kommunen kan då gå in och bygga 

parkeringshus anpassat för det behov som finns (intervju, Stening 2014). Parkeringsköp, eller 

                                                           
8 Antagen december 2013 med ett huvudsyfte att fastighetsägare inte belastar allmän plats med avseende på 

parkeringsbehovet (Uppsala kommun, Parkeringsnorm för Uppsala kommun, 2014) 
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friköp enligt den åttonde principen, där kommunen har möjlighet att möjliggöra för nya 

parkeringsytor som fastighetsägarna sedan hyr har inte förekommit och inga planer finns på 

det heller. 

Människor vill fortfarande ha en bil, även om det finns tendenser till att resorna minskat, 

menar Gustavsson-Hassaine (intervju, 2014). Mattsson (intervju, 2014) belyser att det finns 

en utbredd oförståelse när det kommer till att begränsa antalet parkeringsplatser istället för att 

tillgodose behovet att alla ska kunna ha en bil utanför sin bostad. Frågan är känslig både bland 

tjänstemän och politiker, menar Mattsson (intervju, 2014). Diskussioner förs om bilfria 

områden men i dagsläget existerar det inte några områden av denna karaktär. I den nya 

parkeringspolicyn slås det fast att biltrafiken måste minska i omfattning för att nå de uppsatta 

målen om minskad miljöbelastning, minskade klimatutsläpp och minskade koldioxidutsläpp 

som finns i översiktsplanen. Parkeringsstyrning anses vara ett fungerande arbetssätt för att 

uppnå detta. Det eftersträvas även en förbättrad tillgänglighet med avseende på de hållbara 

transportslagen såsom gång, cykel och kollektivtrafik och detta ska nås genom en minskning 

av biltrafiken (Uppsala kommun, Parkeringspolicy i Uppsala kommun, 2014). 

Ett samarbete med UL för att i ett tidigt skede informera de nyinflyttade i Östra Sala 

backe (etapp 1) är under diskussion i och med den planerade byggstarten av bostäder under 

sista kvartalet 2014 (intervju, Stening 2014; Östra Sala backe, 2014). Det är positivt att 

Uppsala kommun har dessa mål uppsatta men det finns uppenbara svagheter med målen då de 

är skrivna i översiktsplanen som inte är juridiskt bindande. Det uppkommer därför svårigheter 

med att verkligen kontrollera hur de uppsatta målen efterföljs eller inte. Det verkar även oklart 

hur kommunens agerande ser ut om en fastighetsägare själv skulle vilja frångå från den 

rådande parkeringsnormen, likt det som står beskrivet i den sjunde principen i MaxLupoSE. 

Stening (intervju, 2014) anser att kommunen inte kommit så långt än att hänsyn tas till en 

övergripande förståelse för helhetsperspektivet. Minskad mängd parkeringsplatser diskuteras 

visserligen i enskilda projekt, men en tydlig koppling till mobility management och lämpliga 

åtgärder saknas i dagsläget. En bättre samsyn och en verktygslåda som beskriver hur man kan 

arbeta beroende på situationen och rådande förutsättningar efterfrågas (intervju, Stening 

2014).  

Just minskad mängd parkeringar och parkeringsytor är en viktig fysisk förutsättning för 

att minska på bilanvändningen (intervju, Johansson 2014; intervju, Schnabel 2014). Maximi-

normer med avseende på parkeringsplatser är någonting som diskuterats inom kommunen 

men hinder från politiskt håll har visat sig försvåra arbetet med denna typ av lösning och 

Gustavsson-Hassaine (intervju, 2014) menar att Uppsala kommun är traditionella när det 

kommer till trafikplanering. Minimi-normer har tidigare varit ett dominerat inslag i 

planeringsprocessen samt trafikplanering. Detsamma gäller normen för bilparkering vid ny 

byggnadsyta, det finns dock enstaka fall där den varit flexibel (intervju, Gustavsson-Hassaine 

2014). Denna typ av tradition kan även i sig vara ett hinder, speciellt med tanke på att 

mobility management är ett nytt begrepp för att arbeta mot en attitydförändring och 

beteendepåverkan gentemot människor som väljer bilen framför mer hållbara resealternativ. 

Bilen i sig har varit en central punkt som planeringen utgått ifrån och en traditionell planering 
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kännetecknas av detta. Traditionen i sig kan vara ett hinder då ett visst arbetssätt är djupt rotat 

och traditionell trafikplanering är någonting som ingenjörer alltid kunnat mäta genom 

beräkningar medan mobility management med beteendepåverkande åtgärder inte är lika lätta 

att följa upp och hitta lämpliga mätpunkter till (intervju, Johansson 2014). Den nionde 

principen i MaxLupoSE som behandlar maximinormer får därmed anses problematisk för 

Uppsala kommun av två skäl: en politisk ovilja och förekomsten av en traditionell 

trafikplanering.  

Den tionde principen i vilken maxtak med avseende på biltrafik i områden där en särskild 

risk för potentiell trafiktillväxt föreligger har inte diskuterats tidigare och det förs inte heller 

några diskussioner om det i dagsläget, enligt Gustavsson-Hassaine (intervju, 2014). Stening 

(intervju, 2014) hänvisar till att man har miljökvalitetsnormerna att följa och ta hänsyn till.  

 

5.5 Generella svårigheter med begreppet mobility management och MaxLupoSE 
Stening (intervju, 2014) framhåller att en kunskapssammanställning likt MaxLupoSE är bra 

vid vägledning. Men platsers unika förutsättningar gör det problematiskt och kanske inte fullt 

så funktionellt som man hoppats på, utvecklar Stening (intervju, 2014). På samma fråga om 

kunskapssammanställningens utformning går det även att urskilja svårigheterna med en 

samling likt MaxLupoSE i citatet nedan. En samling måste vara bred för att så många 

kommuner som möjligt kan ta till sig råden och de principer som finns men på samma gång 

får den inte heller vara för bred i sin utformning då den riskerar att förbises:  

 

”Jag undrar om vi använt dokumentet på det sättet, mer konstaterat att de här principerna, de tar vi med 

oss men kanske inte i detalj det man har skrivit.” – Stening (intervju, 2014) 

 

Detta befäster delvis det som tidigare diskuterades angående mobility management som 

begrepp och att det även innan begreppets ökade användning kanske förekommit tidigare, om 

än i andra former. Just bredden av begreppets betydelse och att det bör genomsyra hela 

kommunens arbete med planering kan ses som ett hinder och belyses nedan i citatet från 

Stening (intervju, 2014): 

 

”Det här är ju stora, stora nackdelen, många sådana här frågor är ju ett hopkok av allt egentligen som 

verksamheten gör. Då är frågan när man jobbar med sådana här frågor, hur har man då möjlighet att ha 

kunskapen hela vägen.” – Stening (intervju, 2014) 

 

Svårigheten med mobility management som begrepp och dess relativt vida betydelse 

bekräftas här än en gång. Just koordinering av begreppets betydelse genom att föra ut det till 

hela verksamheten med till exempel stödjande informationsåtgärder och kompletterande 

utbildning får här anses relevant i Uppsala kommuns fall. Stening (intervju, 2014) bekräftar 

betydelsen av att alla känner till begreppet och varför det är viktigt med ett hållbart resande. 

Det förs diskussioner om att bilda en ansvarig grupp med personer från alla delar av 

organisationen vars uppgifter är just att hålla en jämn kunskapsnivå med avseende på hållbart 
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resande och mobility management. Edenius (intervju, 2014) ser också svårigheterna med 

mobility management som begrepp då betydelsen inte är entydig, det blir tydligt med 

nedanstående citat:  

 

”Jag kommer ihåg när jag pratade om MM [mobility management] och där då en frågar rakt ut till dom 

som var med, -Vilka är det som vet vad mobility management innebär? Och en räcker upp handen och 

svarar ”Ja, men det var väl det systemet med mobiltelefoner.” - Edenius (intervju, 2014)   

 

Även Johansson (intervju, 2014) delar ovanstående resonemang kring betydelsen av 

begreppet vilket illustreras av nedanstående citat: 

 

”Precis, när man googlar på det [mobility management] får man upp 200 träffar från dom [Telekom-

branschen] och 10 träffar från oss [beteendepåverkan]” – Johansson (intervju, 2014) 

 

Svårigheterna med begreppet och dess förankring har även Schnabel (intervju, 2014) noterat. 

Hon antyder samtidigt att det inte verkar vara lika stor förvirring i andra länder där det finns 

renodlade mobility managers som här i Sverige. Mattsson (intervju, 2014) menar på att man 

inte använder själva begreppet mobility management när konceptet diskuteras men har även 

likt övriga respondenter sett svårigheterna med begreppet mobility management när det ökat i 

popularitet de senaste 2-3 åren. 

Johansson (intervju, 2014) menar också på att kunskapssammanställningen MaxLupoSE 

till viss del missat bitar som berör beteendepåverkan medan stort fokus lagts på 

parkeringsfrågor som kan anses ligga längst ut på skalan när man talar om 

beteendepåverkande åtgärder, även om det är ett steg i rätt riktning i arbetet med mobility 

management. Ett enkelt men väl fungerande exempel finns i Tyresö kommun där man löste 

ett problem med trafikköer genom implementering av en mobility management-åtgärd i form 

av att man ändrade en skolas starttid på morgonen efter att det konstaterats att en stor mängd 

av bilanvändarna lämnade sina barn på dessa två skolor som fanns längs med den berörda 

vägen, Tyresövägen. Istället för att bredda vägen och åtgärda problemet genom 

infrastrukturella lösningar fann man denna kostnadseffektiva lösning som ledde till att 

trafikköerna minskade på morgonen innan kl. 08 (intervju, Johansson 2014). Här blir det 

tydligt hur man kan arbeta med mobility management och utnyttja potentialen med 

beteendepåverkan genom att ändra förutsättningarna med en mjuk åtgärd, i detta fall 

senarelägga ena skolans starttid och därmed förändra bilanvändarnas beteende. 

Den relativt stora förekomsten av parkeringsåtgärder finns främst då det är ett effektivt 

styrmedel sett till andra åtgärder, menar Mattsson (intervju, 2014). Vidare menar Mattsson 

(intervju, 2014) att MaxLupoSE är ett första steg i arbetet med relevanta principer, men att de 

kan utvecklas och konkretiseras mer. Svårigheten ligger i att planprocessen är lång och att det 

i dagsläget är svårt att se i vilken del av den en viss princip är mest lämplig (intervju, 

Mattsson 2014).  
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En annan intressant aspekt Johansson (intervju, 2014) tar upp är konsulternas roll i 

arbetet med mobility management och eventuella hinder de står för själva när det kommer till 

begreppets förankring i planeringen genom att komplicera det onödigt mycket istället för att 

arbeta mer med en snabbare implementering. Edenius (intervju, 2014) anser att allt material 

som är relevant och kan visa nyttan med arbetssättet mobility management är bra men också 

att det kan vara så att det enbart är de kommuner som verkligen är intresserade som tar till sig 

material likt MaxLupoSE. Johansson (intervju, 2014) anser vidare att MaxLupoSE som 

kunskapssammanställning är en relativt stor sådan och kommuner tenderar ofta vill att arbeta 

med mindre projekt. Samtidigt kan en positiv utveckling skönjas då vissa kommuner börjat 

anställa människor som enbart ska arbeta med hållbart resande, även om det i dagsläget satsas 

för lite på mobility management (intervju, Johansson 2014).  

Johansson (intervju, 2014) poängterar potentialen i att arbeta med koordinering av 

arbetstider för större arbetsplatsområden (till exempel Kista) och genom justeringar med 

avseende på arbetstidens start och slut kunna påverka trafikbelastningen på dessa områden 

under rusningstid genom beteendepåverkan hos bilanvändarna och därmed åstadkomma 

ändrade trafikbeteenden. Just samarbeten med andra aktörer än byggherrar nämns det inte så 

mycket om i MaxLupoSE och det finns nog möjlighet att ha en dialog från kommunens sida 

likt den situationen med byggherrarna och informationsstödjande åtgärder, fastän i detta fall 

med arbetsgivare istället för byggherrar om området i sig är anpassat för det, till exempel 

Science Park i Uppsala. I dessa fall när det handlar om dialog med större arbetsgivare menar 

Johansson (intervju, 2014) att kommunen för att uppnå bäst resultat bör informera och visa på 

vad arbetsgivaren tjänar på mobility management om de börjar arbeta med det.  

Även ytterligare och mer riktat arbete med kampanjer mot arbetsplatser när det gäller val 

av transportmedel är viktigt (intervju, Schnabel 2014). Framtiden för mobility management 

ser ändå ljus ut, fler och fler kommuner börjar anställa folk som arbetar med mobility 

management och det har ändå skett en liten förändring i hur man ser på sin trafikplanering, 

menar Schnabel (intervju, 2014). Detta stämmer överens med Uppsala kommuns situation, det 

finns tendenser som pekar på att arbetet med mobility management kommer införlivas mer 

och mer i planeringen. Östra Sala backe och resultatet av detta stadsutvecklingsprojekt med 

avseende på mobility management-åtgärder blir därför viktigt för Uppsala kommun i deras 

framtida arbete kring konceptet. Skulle åtgärderna inte få önskad effekt finns det risk för att 

legitimiteten hos konceptet mobility management urholkas och det blir då ännu svårare att 

argumentera för en utveckling och användning av arbetssättet inom hållbar trafikplanering. 
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6. AVSLUTANDE REFLEKTIONER OCH DISKUSSION 

 

Enligt Uppsala kommun har mobility management varit någonting som det arbetats med 

under en längre tid fast i andra former och det har knappt förekommit någon användning av 

just begreppet mobility management förrän på senare år. Det finns tendenser på att 

medvetenheten internt inom kommunen har höjts i och med omorganisationen. Det är dock 

svårt att avgöra huruvida kommunens omorganisering skett på grund av att öka 

förutsättningarna för arbetet med mobility management med avseende på gränsöverskridande 

samarbeten över olika kompetenser. Det skulle kunna röra sig en omorganisering med andra 

bakomliggande motiv som ligger till grund för beslutet. Men att det får positiva konsekvenser 

med ett kontor där de mest relevanta kompetenserna finns samlade är inte negativt i sig, dock 

föreligger det en risk för att syftet i MaxLupoSEs tredje princip förbises om man inte 

mobiliserar sig för att verkligen sträva efter att nå ett ökat samarbete och inkludera 

kommunens trafikplanerare på ett tidigt stadium. På samma sätt kan syftet bakom 

lokaliseringen av det nya kontoret diskuteras, även om det i detta fall rör sig om en intern 

lokalisering inom ens egen organisation. Det är svårt att avgöra om beslutet präglades av en 

vision om en hållbar lokalisering och god avvägning mellan viktiga funktioner, den första 

principen i MaxLupoSE, eller om det fanns andra motiv. Även om lokaliseringen lett till 

ökade möjligheter att välja kollektivtrafik till arbetet för anställda på Uppsala kommun blir 

det återigen relativt otydligt om mobility management funnits med i beslutsprocessen eller om 

beslutet styrdes av andra motiv. En person som är enbart ansvarig över kommunens mobility 

management-frågor skulle troligtvis driva arbetet framåt snabbare med avseende på en intern 

förankring och se till att det tas hänsyn till konceptet i planeringsrelaterade ärenden.  

Etableringen av ICA Maxi Gnista är intressant då det finns tecken på en motsättning 

mellan kommunens egna principer och faktiska agerande i frågan. Det verkar i detta fall 

varken förekommit någon form av trafikkonsekvensbeskrivning enligt princip två i 

MaxLupoSE, eller hänsyn till princip fem och en mobility management-plan för etableringen. 

Det kan noteras att dessa två principer kan bero på hur långt man kommit med 

gränsöverskridande samarbeten inom sin organisation, den tredje principen. Uppsala kommun 

har inte kommit långt i detta arbete och det yttrar sig därmed i andra principer i MaxLupoSE 

som är beroende av en intern struktur kring mobility management. 

I fallet med Östra Sala backe har det däremot tagits hänsyn till en mobility management-

plan för projektet och den femte principen i MaxLupoSE. Detta ledde till att det enbart var de 

mindre byggherrarna på marknaden som fick uppdragen. Det är ett intressant fenomen då det 

ger upphov till en rad frågor. Har de bättre kontakt med kommunen och tar hänsyn till vad de 

önskar på platsen, vilket Mattsson (intervju, 2014) menar eller har de ett större fokus på ett 

hållbarhetstänk än de större byggherrarna? Svaret finns någonstans däremellan, större 

byggherrar ser nog priset i första hand vid projekt av denna storlek och anser kanske inte att 

efterfrågan på hållbarhetstänket från kommunens sida motiverar dem tillräckligt mycket med 

avseende på projektets storlek. En hållbar stadsdel som sådan tillsammans med en mobility 
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management-plan kan med andra ord leda till fler byggherrar i processen och det i sin tur 

bidrar till en blandad stadsdel, vilket är en positiv synergieffekt. 

I de fall kommunen inte äger marken finns det möjlighet att påverka byggherrar genom 

rådgivning och informationsbaserade åtgärder, princip fyra i MaxLupoSE. Denna princip har 

kommunen inte tagit till sig utan det finns endast planer på hur man i framtiden vill sträva mot 

en bild av hur Uppsala ska utformas gemensamt med byggherrarna. Det framkommer väldigt 

lite kring rådgivning och stödjande informationsåtgärder gentemot byggherrar och hur 

kommunen kan tänka sig arbeta med det i framtiden. Stenings (intervju, 2014) återkoppling 

till en slags vision över stadens utformning stärker detta faktum. Även denna princip är 

sammanlänkad med den andra principen i MaxLupoSE som berör ett gränsöverskridande 

samarbete inom organisationen med avseende på kompetenserna. Det måste till en förankring 

internt inom kommunen med avseende på mobility management för att stärka kunskapen om 

begreppet och därmed kunna erbjuda rådgivning till byggherrarna och bistå med stödjande 

informationsåtgärder. 

Princip nummer sex och sju i MaxLupoSE där bilfria eller delvis bilfria områden samt 

avsteg från parkeringsnormen diskuteras verkar inte kommunen i sitt arbete med mobility 

management fokuserat nämnvärt på. Orsakerna kan vara flera och Mattsson (intervju, 2014) 

menar på att frågan är känslig för både tjänstemän och politiker. Just bilfria områden som en 

åtgärd kan nog motverkas på ett undermedvetet plan i och med en djupt rotad traditionalism 

med avseende på trafikplanering som finns på kommunen. Den åttonde principen om friköp 

har inte diskuterats eller förekommit tidigare. Den behandlar främst centrumlägen och 

Uppsala kommuns projekt med anknytning till mobility management har förekommit i nya 

stadsdelar såsom Östra Sala backe. Den traditionella synen på trafikplaneringen som präglat 

Uppsalas arbete där minimi-normer varit ett dominerat inslag återkommer som ett möjligt 

hinder i deras arbete när den nionde principen och maximi-normerna studeras närmare. 

Frågan har diskuterats men mötts av en politisk ovilja. I detta går att urskilja en eventuell 

motsättning hos politikerna när det kommer till hållbarhetsbegreppet och bilens roll i 

samhället. Partierna är beredda att arbeta för en hållbar trafikplanering när det handlar om 

cykelhandlingsplaner, men mycket mer försiktiga när bilens roll diskuteras och eventuella 

inskränkningar i form av maximi-normer eller minskad mängd parkeringsplatser. 

MaxLupoSEs tionde princip om maxtak för besöksintensiva anläggningar med avseende på 

biltrafik har kommunen inte alls diskuterat. Orsakerna till detta kan vara många, en förklaring 

kan ligga i Uppsala som plats och dess förutsättningar. Det är inte en lika stor stad som till 

exempel Stockholm och har inte heller samma mängd biltrafik, därmed har det inte tidigare 

eller i dagsläget varit aktuellt med besöksintensiva områden som skulle kunna tänkas beröras 

av betydande trafiktillväxt och just denna princip. En princip som denna kan tänkas ha större 

potential i större kommuner.  

Uppsala kommun har inte tidigare arbetat uttryckligen med mobility management men 

det har förekommit åtgärder som ryms under begreppet, till exempel arbetet med 

cykelhandlingsplanen. Man har inte kommit långt i införlivningen av mobility management i 

sin planering och Östra Sala backe är det projekt som man egentligen på allvar försökt få med 
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mobility management. Det blir tydligt att det finns flera svårigheter med att integrera mobility 

management i sin planering. Resurser i form av en direkt ansvarig som leder mobility 

management-åtgärder saknas vilket är en nackdel för att verkligen driva igenom konceptet i 

relevanta delar av planeringen. En annan svårighet rör själva begreppet mobility management 

och betydelsen av konceptet för att kunna identifiera relevanta åtgärder och implementera 

dem. Mer kunskap inom organisationen behövs för att arbetet med mobility management ska 

kunna göra avtryck i planeringen och bli effektivare. 

Det finns även svårigheter i att avgöra hur väl man förhållit sig till principerna i 

MaxLupoSE i sitt arbete med mobility management. Tydligt är att det hittills varit olika stort 

fokus på principerna. Uppsala kommun har valt, omedvetet eller inte, att arbeta med en intern 

förankring av mobility management parallellt med åtgärder som liknar principerna där krav på 

en mobility management-plan vid markanvisning och parkeringsrelaterade åtgärder berörs. 

Det kan finnas kopplingar mellan deras traditionella syn på trafikplanering och det faktum att 

fokus hamnat på just parkeringsrelaterade åtgärder i deras hittills nedlagda arbete med 

avseende på mobility management. Även om det finns tecken på att kommunens 

implementering av mjuk planering, mobility management, i framtiden kommer ta hänsyn till 

principerna i MaxLupoSE går det i dagsläget inte att konstatera att deras tidigare arbete med 

mobility management i någon större omfattning följt principerna. För att göra en 

kunskapssammanställning likt MaxLupoSE mer effektiv och få en bredare bild över vilka 

svårigheter som finns med en implementering av mobility management krävs det fler 

fallstudier av kommuner med skilda förutsättningar.  
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BILAGA 1  

Intervjuguide (Uppsala kommun) 

Elin Stening, Miljöstrateg på Uppsala kommun 

 

Vad är dina arbetsuppgifter och titel på Uppsala kommun? 

 

På vilket sätt började du arbeta med mobility management och hur länge har du hållit på med 

det? 

 

Är ni många på Uppsala kommun som arbetar med det? 

- Finns det personer som enbart sysslar med mobility management? 

 

När började Uppsala kommun med mobility management? 

 

Ser ni det som ett långsiktigt arbetssätt med potential? På vilket sett? 

 

Har ni haft några tidigare mobility management-projekt? Resultat av dessa? Vad har ni sett för 

generella svårigheter? 

 

MaxLupoSE-relaterade frågor 

 

Hur ser ni på lokaliseringsprincipen när en verksamhet ska lokaliseras och hur uppfattar ni en 

hållbar lokalisering?  

 

Hur arbetar ni med miljökonsekvensbeskrivningar vid detaljplaner om det är risk för ökad 

biltrafik i området? Har ni några speciella riktlinjer som ni följer? 

 

Hur är arbetar ni här på Samhällsutveckling – finns alla kompetenser samlade med avseende 

på trafikplanerare och planarkitekter osv? 

- Ser det olika ut när man kommer in i ett planeringsärende som rör olika områden 

(trafik och bebyggelse) beroende på vilken kompetens man besitter? 

 

Har ni någon form av arbetsmetod när det kommer till byggherrar och exploatörer som söker 

bygglov med avseende på mobility management och vad det finns för möjligheter med 

relaterade åtgärder till begreppet? 

 

Vid ett detaljplaneläggande och markanvisning, ställer ni krav på byggherren med avseende 

på en mobility management-plan eller är det upp till dem själva? 

 

Hur ser det ut med bilfria bostadsområden i Uppsala, finns det? 

- Om en fastighetsägare vill ha ett område med inga eller lite bilar – hur tar ni ställning 
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till det? 

 

Hur ser bilparkeringsnormen ut vid byggande på en ny byggnadsyta? Alltid fast eller flexibel? 

 

Hur ser ni på maximi-normer istället för minimi-normer med avseende på antal 

parkeringsplatser vid nya byggnadsytor?  

 

Hur ser du på maxtak med avseende på biltrafik på områden där det är svårt att analysera 

trafiktillväxt? 

 

Känner du till MaxLupoSE och innehållet i sammanställningen? 

- Hur ser du på detta tillvägagångssätt med ett dokument bestående av principer att 

följa för Uppsala kommun? 

- Vad är er allmänna uppfattning, finns det något att förbättra med tillvägagångssätt att 

införliva den i planeringen sett till hur man arbetar med det i dagsläget? 

 

Frågor av allmän karaktär med koppling till mobility management 

 

I vilka skeenden av planeringen tror ni mobility management-åtgärderna har störst betydelse? 

- Finns det mobility management-åtgärder som är av större vikt än andra? 

- Hur ser ni på relationen mellan fysiska åtgärder i infrastruktur och mobility 

management? 

 

Satsas det tillräckligt på mobility management från Uppsala kommuns sida, tycker du? 

 

Finns det hinder eller barriärer för Uppsala kommun att arbeta med mobility management? 

 

Hur ser ni på samarbeten inom en kommun när det kommer till mobility management? 

(mellan aktörer, UL t.ex) 

- Vilken part ska i sådana fall initiera ett sådant samarbete  – aktör eller kommunen? 

- Har ni samarbetat med någon annan kommun med avseende på mobilty 

management? 

- I vilket skeende (planprocessen) initierades detta samarbete? 
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BILAGA 2  

Intervjuguide (övriga respondenter från UL, WSP, Tyréns och Trivector) 

 

Vad är dina arbetsuppgifter och titel? 

 

På vilket sätt började du arbeta med mobility management och hur länge har du hållit på med 

det? 

 

Är ni många på företaget som arbetar med det? 

 

När började ni arbeta med mobility management? 

 

Har ni något aktuellt mobility management-projekt just nu? 

 

Tidigare projekt? Resultat av dessa? Vad har ni sett för svårigheter?  

 

Ser du det som ett långsiktigt arbetssätt med potential? Varför? 

 

Har du arbetat mot någon kommun med avseende på mobilty management? 

- I vilket skeende (planprocessen) kommer ni in i bilden? 

 

Vad är din allmänna uppfattning, finns det något att förbättra med deras tillvägagångssätt att 

införliva den i planeringen sett till hur man arbetar med det i dagsläget? (från ditt perspektiv) 

 

I vilka skeenden av planeringen tror du mobility management-åtgärderna får mest effekt? 

- Hur ser du på relationen fysiska åtgärder och mobility management? 

  

Satsas det tillräckligt på mobility management från kommuners sida, tycker du? (Uppsala 

t.ex.) 

- Finns det mobility management-åtgärder som är av större vikt än andra? 

 

Vilka hinder eller barriärer tror du det generellt finns för en kommun att arbeta med mobility 

management? 

- Hur ser du på samarbeten inom en kommun när det kommer till mobility 

management? 

- Vilken part ska i sådana fall initiera ett sådant samarbete eller förändring av det – 

aktör eller kommunen? 

 

Känner du till sammanställningen och principerna i MaxLupoSE? 

- Hur ser du på sammanställningen?  

- Är det ett bra tillvägagångssätt med principer i en sammanställning som denna att 
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följa för en kommun, tror du? 

- Finns det eventuella problem med ett projekt som MaxLupoSE och uppsatta 

principer? 
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