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“We need to design our urban form to enable sustainable transport, and design 

sustainable transport to enable quality in city design”. 

 
(Bannister & Hickman, 2006, s 277) 
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Abstract  
The aim of this study is to understand how urban design can be used in order to integrate and 

create conditions for sustainable mobility. This is done at both national and municipal level by 

choosing two municipalities, Malmö and Linköping municipality. The methods used are 

document analysis and interviews with employees at each municipality. The analysis is done 

according to the theoretical framework consisting of three main concepts: urban structure and 

connections, density, mix and transport and also low-carbon-communities (LCC). The result 

shows that at the national level the focus is mainly on compact and mixed cities as well as 

promoting active travel and public transport. Also, urban design that enhance random encounter 

should be of priority when shaping public spaces. The same is true at the municipal level. 

Additionally, when planning for urban development at the municipal level, effective land use and 

the uniqueness of each location can be used advantageously. General ideas of building for 

sustainable communities and LCC is present at all levels. The result also shows four empirical 

driven findings, experience of built environment, discernibility, flexibility and active facades.  

 
 
Keywords: Urban design, sustainable mobility, the mobility turn, urban planning, designed living 

environments 

 

Nyckelord: Urban design, hållbar mobilitet, samhällsplanering, Politik för gestaltad livsmiljö 
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1. Inledning  
Inom samhällsbyggnadsbranschen finns flera sektorer med olika fokusområden och dimensioner. 

Allt från översiktlig verksamhetsutveckling och planering för grönytor till detaljplanering av 

bostadsområden och utformning av ett gaturum. Enligt aktuella målsättningar, såväl 

internationellt som nationellt, ska samhällsutvecklingen sträva mot att bygga hållbara samhällen. 

För ett hållbart samhällsbyggande krävs att alla områden samordnas och hanteras tillsammans på 

ett sådant sätt där de möjliggör för varandra.  

 

Urban design, arkitektur och gestaltning handlar om att människor ska ha tillgång till en närmiljö 

av god kvalitet som bidrar till välmående och levande städer (Regeringskansliet 

Kulturdepartementet, 2018). I samband med att regeringen tagit fram en ny Politik för gestaltad 

livsmiljö har urban design uppmärksammats mer inom samhällsplaneringen. Propositionen 

Politik för gestaltad livsmiljö 2017:18/110 sätter nya målsättningar i arbetet med urban design för 

att uppnå rådande klimatmål och för ett hållbart samhällsbyggande.  

 

Ytterligare en av utmaningarna för att bygga hållbara samhällen är människors möjlighet till 

förflyttning och rörelse. I och med ’the mobility turn’ har människans rörelse satts i fokus och 

dess mobilitet har tagit plats i forskningen och öppnat upp ’the mobility paradigm’. Hållbar 

mobilitet kan generellt sägas vila på två ben; transportsystemets utformning och gestaltningen av 

urbana miljöer (Banister, 2008). Samhällsdebatten ger ofta stor plats till tekniska innovationer för 

smarta transportsystem. Naturligtvis är detta väsentligt för framtidens städer, men kan även 

utformning och gestaltning av urbana miljöer påverka människors möjlighet till mobilitet?  

 

När det gäller mobilitet är det en utmaning att inom urban design skapa förutsättningar för hållbar 

mobilitet och tillgänglighet samt att integrera mobilitetsperspektivet i urbana miljöer. Det handlar 

om att skapa urbana rum som främjar hållbara rörelsemönster och förflyttningar. Att bilda länkar 

och kommunikationer mellan funktioner underlättar på vägen mot en mer hållbar urban miljö 

(Dovey, 2016). Inte minst ligger det i samhällsplaneringsroll att planera stadsutveckling på ett 

sådant sätt att urban design kan skapa förutsättningar för hållbar mobilitet.  

 

När det kommer till kritan menar Dovey (2016) att utformningen och gestaltningen av urbana 

miljöer idag sätter ramen för framtidens generationer för hållbara städer. Den urban design vi 

skapar idag är på det sättet avgörande för hur hållbar mobilitet kan utvecklas i framtidens städer. 

Banister (2008) uttrycker som följande; ”The intention is to build sustainable mobility into the 
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patterns of urban form and layouts, which in turn may lead to a switch to green modes of 

transport” (Banister, 2008, s 75).  

2. Syfte och frågeställning  
Syftet med den här uppsatsen är att studera hur urban design kan vara ett medel för att skapa 

förutsättningar för att främja en hållbar mobilitet och därmed förstå hur hållbar mobilitet kan 

integreras i urban design. Detta görs genom att studera styrdokument för urban design och 

arkitektur på nationell respektive kommunal nivå. Dokument och data analyseras utifrån ett 

teoretiskt ramverk som kombinerar teori om urban design och hållbar mobilitet. Studien ämnar 

undersöka hur teoretiska koncept om hållbar mobilitet reflekteras i samhällsbyggandet för urban 

design i Sverige. Arbetet tar till viss del utgångspunkt i den av regeringen framtagna Politik för 

gestaltad livsmiljö (Prop. 2017/18:110), som anger nationella inriktningar för urban gestaltning 

och arkitektur. I och med kommunernas ansvar och planmonopol är det för studiens syfte relevant 

att undersöka även kommunernas arbete. De två utvalda kommunerna är; Malmö stad och 

Linköpings kommun. Studiens fördjupning öppnar upp för att jämföra arbetet med hållbar 

mobilitet och urban design på olika nivåer och mellan de två kommunerna.  

 

Huvudfrågeställning; 

- Hur kan urban design skapa förutsättningar för hållbar mobilitet? 

Delfrågor; 

o På vilket sätt återspeglas hållbar mobilitet i nationella styrdokument för urban 

design?  

o På vilket sätt återspeglas hållbar mobilitet i det kommunala arbetet med urban 

design?  
 

 Avgränsningar 
Arbetet kommer endast att behandla hållbar mobilitet i förhållande till urban design, dessa två 

begrepp kommer att genomsyra hela arbetet. Andra möjliga faktorer som påverkar hållbar 

mobilitet kommer inte att inkluderas i den här studien. Arbetet kommer inte heller att ta in 

perspektiv från trafikplanering för utformning eller organisering av urbana transportsystem så 

som Mobility-as-a-service (MaaS) och Transit Oriented Development (TOD). MaaS nämns 

endast för att exemplifiera hur mobilitet som diskurs implementeras i trafikplanering och kort i 

avsnitt 6.2.2 Linköpings kommun. Med tanke på att det nationella styrdokumentet Politik för 

gestaltad livsmiljö är ett förhållandevis nytt tillskott i arbetet med samhällsplanering kommer 

eventuella frågor gällande genomförande och praktiskt arbete inte tas med i den här studien, men 

är något som uppmuntras för framtida studier. Inte heller dokument från Boverket tas med i den 
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här studien eftersom organisationella frågor och genomförandefrågor ligger utanför studiens 

syfte. Geografiskt sätt är studien avgränsad till endast två kommuner vilket inte speglar den 

möjliga kommunala variationen i arbetet med urban design och hållbar mobilitet.  

3. Bakgrund 
För att förstå studiens inriktning presenteras i bakgrunden en kortare redogörelse för urban design, 

hållbar utveckling och mobilitet. I bakgrunden redogörs också för klimatmål, boverkets roll för 

Politik för gestaltad livsmiljö (Prop. 2017/18:110) och de utvalda kommunerna. Bakgrunden 

avslutas med tidigare forskning. 

 

Dovey (2016) förklarar urban design med hjälp av en tredelad teori ’the Urban DMA’. The Urban 

DMA är ett teoretiskt ramverk som består av densitet (’density’ eller ’build form’), variation 

(’mix’ eller ’land use’) och tillgänglighet (’access’ eller ’transport’) och bygger till stor del på 

Jacobs (1961) fyra förutsättningar för urban diversitet. Jacobs (1961) framförde stark kritik för 

sin tids ortodoxa planeringsideal som hon kallar det. Under den moderna stadens framväxt 

dominerade ett planeringsideal som prioriterade stadsförnyelse där gamla stadsdelar som ansågs 

förlegade revs och ersattes av nya stora komplex. Planeringsidealen från Le Corbusier till Howard 

var storslagna. Jacobs (1961) menar istället att det viktigaste för urban diversitet (engelskans 

urban diversity) är en sammanknuten och koncentrerad variation av funktioner och 

markanvändning som skapar en gemensam stabilitet både ekonomiskt och socialt. Jacobs fyra 

förutsättningar för urban diversitet är; ”short blocks, mixed primary uses, old buildings and 

concentration” (Dovey, 2016, s 15). Jacobs (1961) perspektiv satte människan i centrum och har 

till stor del präglat synen på urban design idag. I sin teori, The urban DMA, utvecklar Doveys 

(2016) de fyra förutsättningarna och menar att dessa förutsättningar ger möjlighet för 

synergieffekter att skapas mellan olika funktioner. 

 

Däremot poängterar både Jacobs (1961) och Dovey (2016) att samhällsplanerare och ’urban 

designers’ bara kan skapa förutsättningar för urban diversitet och inte säkerställa ett önskvärt 

resultat. Urbanitet beskrivs som en blandning av funktioner och människor i ett geografiskt 

koncentrerat område där dessa element kan samspela i skapandet av urban diversitet, levande 

stadsmiljöer och kopplingar i urbana miljöer (Dovey, 2016). Dovey (2016) menar också att 

maktutövning är närvarande i urban design. Det är bland annat närvarande i spatiala strukturer 

och kan skapa olika typer av social segregering eller exkludering (Dovey, 2016). Urban design 

innefattar allt från fysisk planering till arkitektur och gestaltning. I det här arbetet används urban 

design som ett samlingsbegrepp för utformning, arkitektur och gestaltning.  
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Hållbar utveckling har sedan slutet på 1900-talet blivit ett centralt begrepp för 

samhällsutvecklingen. Begreppet lanserades först i Our Common Future: Report of the World 

Commission on Environment and Development från 1987, även kallat Brundtlandsrapporten (FN, 

1987). Rapporten definierar hållbar utveckling med följande numera väl citerade uttryck; 

”Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs” (FN, 1987). 

Fortsättningsvis fastställs två delar, först att möta allas behov och då framför allt att behoven för 

de som är fattigast ska komma i första hand. Detta ska även göras inom ramen för naturens 

förmåga att möta dessa behov. Hållbar utveckling består av tre dimensioner som tillsammans 

utgör processen för hållbar utveckling, dessa tre dimensioner är ekonomisk hållbarhet, ekologisk 

hållbarhet och social hållbarhet (Faran, 2010). Faran (2010) presenterar en samlad bild av de tre 

dimensionerna. I och med dimensionernas olika utgångspunkt uppstår intressekonflikter. I 

planeringssammanhang illustrerar Campbell (1996) de målkonflikter som kan visa sig i 

balansgången mellan de tre dimensionerna inom samhällsplanering. Campbell (1996) kallar det 

för planerarens triangel (engelskans Planner’s Triangle). 
 
 

Figur 3.1. Campbells triangel för de tre målkonflikterna inom planering (Campbell, 1996).  

 

Mobilitet definieras av Cresswell (2010) utifrån förflyttning, dess innebörd och den praktiska 

upplevelsen (engelska movement, representation och practice). Dessa tre delar är sammanflätade 

och integrerade med varandra. Den fysiska dimensionen, förflyttningen från en plats till en annan, 

är det som trafikplanering studerar och det som går att mäta och kartlägga. Traditionella variabler 

är till exempel var, med vilket färdmedel, med vilken hastighet och frekvens sker förflyttningen. 

Detta säger emellertid inget om mobilitetens innebörd eller betydelse. I det västerländska 
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samhället ses mobilitet ibland som en medborgerlig rättighet (Cresswell, 2010), inte minst inom 

europeiska unionen råder till exempel fri rörlighet. Frågan Cresswell (2010) ställer sig handlar 

helt enkelt om vad mobilitet representerar i samhället. Innebörden av mobilitet säger däremot 

inget om människans faktiska upplevelse av mobilitet. Cresswell (2010) talar om ’mobile 

practices’ som olika sätt att förflytta sig, men förutom den upplevelse som följer med transportsätt 

är den praktiska upplevelsen diskursivt upprättad och förhåller sig bland annat till sociala normer. 

’Mobile practices’ omges av föreställningar eller attityder kopplade till ett visst rörelsesätt. 

Begreppet mobilitet innehåller alltså alla dessa perspektiv på förflyttningar och rörelse. 

 

I ett samhällsplaneringsperspektiv konkretiseras mobilitet i exempelvis övergången från ett fokus 

på privatägda fordon för stadsutvecklingen till att tillhandahålla väl utvecklade transportsystem 

där människan i första hand inte är beroende av privata färdmedel (Jittrapirom et al., 2017). Ett 

begrepp där mobilitet kommer till uttyck är mobility-as-a-service (MaaS). MaaS bygger på idén 

om kollektivt utnyttjande av transportmedel genom en gemensam digital plattform. På det sättet 

kan användare planera hela resor med smidiga ’transits’ med personligt anpassade reseval 

(Jittrapirom et al., 2017).  

Hållbar mobilitet innebär alltså att mobilitet ska möjliggöras och utformas på ett sätt som går i 

linje med koncepten inom hållbar utveckling. Banister (2008) redogör för transportsystem och 

urban design som två generella byggstenar för hållbar mobilitet. På det sättet kan hållbar mobilitet 

ses som ett samlingsbegrepp för metoder som syftar till att minska ”antalet resor med bil, längden 

på resorna och behovet av att resa” (Herjla & Nyberg, 2012, s 9). Banister (2008) förklarar hållbar 

mobilitet som följande; ”Sustainable mobility provides an alternative paradigm within which to 

investigate the complexity of cities, and to strengthen the links between land use and transport” 

(Banister, 2008, s 73).  

 Internationella och nationella klimatmål 
För att bygga ett hållbart samhälle har många såväl nationella som internationella mål tagits fram. 

Trots att dessa målsättningar inte är rättsligt bindande väger de ändå tungt i utvecklingsfrågor. De 

mest övergripande internationella målsättningarna antogs i samband med FN:s överenskommelse 

Agenda 2030 (FN, 2020) och kallas för Sustainable Development Goals (SDG), eller de globala 

målen. När det kommer till samhällsbyggnad gäller mål elva om ’hållbara städer och samhällen’, 

som sedan innehåller flera underliggande indikatorer varav en är ’tillgängliggör hållbara 

transportsystem för alla’ (FN, 2020). Internationella mål om just hållbara samhällen antogs också 

2016 via New Urban Agenda, som ”syftar till att hållbar stadsutveckling ska bidra till att möta de 

utmaningar världen står inför” (Prop. 2017/18:110, s 13) som till exempel klimatförändringar och 

flyktingströmmar.  
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På nationell nivå har Sverige tagit fram miljömål varav målet för samhällsplanering och 

samhällsbyggnad benämns God bebyggd miljö (Sveriges miljömål, 2018). Syftet med miljömålet 

God bebyggd miljö är att alla städer och annan byggd miljö ska bilda en hälsosam livsmiljö 

(Boverket, 2019a). Miljömålet för God bebyggd miljö har tio delmål, tre av dessa delmål är 

aktuella för den här uppsatsen. De aktuella delmålen är; (delmål 1) hållbar bebyggelsestruktur, 

(delmål 2) hållbar samhällsplanering och (delmål 4) kollektivtrafik, gång och cykel (Boverket, 

2019a).  

 

(1) Hållbar bebyggelsestruktur handlar om att byggnader lokaliseras och utformas på ett 

långsiktigt hållbart sätt, (2) hållbar samhällsplanering handlar om att sambandet mellan stad och 

landsbygd planeras på ett långsiktigt hållbart sätt samt (4) kollektivtrafik, gång och cykel innebär 

att kollektivtrafiksystem ska vara ”miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och att det 

finns attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar” (Boverket, 2019a). Även om målen 

formellt är uppdelade enligt olika sektorer inom samhällsbyggnad är det avgörande att de 

integreras med varandra och ses som en helhet för att de ska kunna uppnås. Hållbara 

transportsystem och hållbar mobilitet måste ges förutsättningar i den fysiska planeringen gällande 

utformning och design för att uppnås. Dessutom genomsyrar dessa målsättningar om ”goda 

sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens 

samhälle och för kommande generationer” (Prop. 2017/18:110) vår nationella lagstiftning genom 

Plan- och bygglagen (2010:900). Ytterligare ett sätt att bryta ner klimatmålen gjordes genom 

regeringens nya Politik för gestaltad livsmiljö (Regeringskansliet Kulturdepartementet, 2018; 

Prop. 2017/18:110).  
 

 Boverkets uppdrag och kommunerna 
I regeringens nya Politik för gestaltad livsmiljö (Regeringskansliet Kulturdepartementet, 2018; 

Prop. 2017/18:110) ges Boverket en utökad roll som ansvarig myndighet. Det innebär att 

Boverket ska vägleda kommuners arbete med processer, verktyg och framtagande av 

arkitekturprogram. En del i detta är kunskapsutveckling och målet är att ge kommuner och 

landsting bättre förutsättningar för sitt arbete men också för alla som planerar, bygger och 

förvaltar (Boverket, 2020). Det innebär också att Boverket ska stötta och undersöka det regionala 

utvecklingsarbetet (Regeringskansliet Kulturdepartementet, 2018; Prop. 2017/18:110). 

”Uppdraget innebär att Boverket ska öka kompetensen, inspirera och driva på utvecklingen för 

att offentliga och privata aktörer ska höja kvaliteten i det som byggs och skapa goda livsmiljöer” 

(Boverket, 2019b).  
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Myndighetens regeringsuppdrag är uppdelat i nio områden inom Boverket; (i) samordna statliga 

myndigheters insatser (ii) följa utvecklingen och ge stöd till Statens centrum för arkitektur och 

design (ArkDes), (iii) stödja länsarkitekterna, (iv) vägleda kommuner och landsting, (v) följa och 

sprida rättsutvecklingen, (vi) främja kvalitet i offentliga inköp och offentlig upphandling, (vii) 

utveckla vårdens miljöer, (viii) utveckla skolors och förskolors miljöer och (ix) arbeta för fyra 

myndigheter i samverkan (det vill säga Boverket, Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd och 

ArkDes) (Boverket, 2019b). Arbetet är således mer inriktat på det organisatoriska och de 

processuella delarna för genomförande och tar inga ytterligare ställningstaganden för urban 

design utanför Politik för gestaltad livsmiljö (Prop. 2017:18/110).  

 
Med propositionen följde ett uttalat ansvar för det offentliga. Den nya politiken uttrycker att när 

det kommer till kvalitet och hållbart byggande ska den offentliga förvaltningen agera förebildligt 

och säkerställa kvalitet och hållbarhet i gestaltningen av urbana miljöer före kortsiktiga 

ekonomiska intressen (Prop. 2017/18:110). Propositionen beskriver också att kommuner ska 

bygga funktionsblandat och göra avvägningar i målkonflikter; “En viktig uppgift för kommunerna 

är att skapa förutsättningar för hållbara, hälsosamma och trivsamma livsmiljöer med en blandning 

av bostäder, verksamheter, arbetsplatser, service, offentliga rum, kultur, mötesplatser och natur 

och behöver då göra avvägningar mellan olika intressen” (Prop. 2017/18:110, s 32). Även i 

kommunernas arkitekturprogram betonas det offentliga ansvaret (Linköpings kommun, 2017; 

Malmö stad, 2018).  

 

Det är Boverket som gjort bedömningen att kommuner bör ta fram en samlad strategi för urban 

design, arkitektur och gestaltning som en del i den översiktliga planeringen (Prop. 2017/18:110). 

Kommunernas arkitekturprogram ska fungera som ett strategiskt verktyg för att samla, förtydliga 

och underlätta genomförandet av gestaltningsmässiga kvaliteter från översiktsplanens visioner. 

Malmö stad och Linköpings kommun, som fördjupas i den här studien, var tidigt ute med att 

antagandet av ett arkitekturprogram (Boverksbloggen, 2019). Linköpings arkitekturprogram vann 

dessutom årets planpris 2018 för sitt program (Sveriges Arkitekter, u.å). Boverket tar även fram 

vissa goda exempel på programmets struktur och arbetsprocess (Sweco, 2018).  

Kortfattat om kommunerna kan sägas att Malmö är Sveriges tredje största stad med en befolkning 

på knappt 344 200 invånare sista december 2019 (Malmö stad u.å). Under 2019 hade Malmö en 

befolkningsökning på 1,4 %. Linköpings kommun är Sveriges femte största kommun med en 

befolkning på drygt 160 000 invånare 2019 (Linköpings kommun, 2020) och under 2019 hade 

Linköping en befolkningsökning på ca 1,2% (Linköpings kommun, u.å).  
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 Tidigare forskning  

Att studera mobilitet inom samhällsgeografi är inget nytt och forskningen för mobilitet är 

omfattande (Waters, 2014). Waters (2014) samlar ihop gamla och nya idéer om mobilitet. 

Traditionellt har mobilitet studerats i makroperspektiv genom migration och förflyttning över 

gränser, i landskap eller i städer (Waters, 2014). För migrationsperspektivet är egentligen inte 

själva mobiliteten det centrala utan push- och pullfaktorer är det som gör att människor flyttar 

sig, och då handlar det krasst inte om mobilitet utan om platser. Liknande har transportplanering 

länge sett destinationen som det viktiga och restiden som död tid och något som kan lösas med 

tekniska lösningar (Cresswell, 2010). ’The new mobility paradigm’ fokuserar istället på själva 

rörelsen och förflyttningen av människor (Cresswell, 2010). Mobilitet som ett paradigmskifte är 

således tvärvetenskapligt (Waters, 2014). ’The new mobility paradigm’ har också uppstått i och 

med att samhällsvetenskapen som annars har ett statiskt förhållningssätt tagit in mobilitet som 

ämne med utgångspunkt i epistemologiska och metodologiska perspektiv som följer med ett 

samhällsvetenskapligt angreppssätt (Waters, 2014). Det är med fokus på mänsklig rörelse och 

nytt samhällsvetenskapligt perspektiv som ’the mobility turn’ har uppstått (Waters, 2014; 

Cresswell, 2010).  

När det kommer till urban design menar Banister och Hickman (2006) att i en holistisk syn på 

staden förändras stadens funktion över tid. Nutidens stad behöver erbjuda nya former av stadsliv. 

I den här övergången fyller urban design en viktig roll för urbana miljöers kvalitet och innovativ 

utveckling. De uttrycker också att i skapandet av hållbara städer måste transporters påverkan 

förstås i relation till indikatorer för ekonomi, konkurrens och livskvalitet (Banister & Hickman, 

2006). Det är i det större samhälleliga perspektivet som samhällsplanerare kan lägga ihop 

diskurser om ’the mobility turn’ med stadsliv. I och med att urban design blir viktigt för att stadens 

funktion behöver ’the mobility turn’ ta plats som en av de funktioner som urbana miljöer ska 

förhållas till.  

En rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) (Herjla & Nyberg, 2012) och 

en rapport från Sweco (2018) på uppdrag av Boverket studerar kombinationen av mobilitet och 

bebyggelse, respektive kommunernas arbete med den nationella arkitekturpolicyn och 

arkitekturprogrammen. Dessa studier ramar in den här studiens forskningsperspektiv och bidrag 

inom samhällsplanering för att skapa goda förutsättningar för hållbar mobilitet.  

 VTI utgav en rapport författad av Herjla och Nyberg (2012) med titeln Samordning av trafik- 

och bebyggelseplanering – förutsättningar för hållbar mobilitet (VTI rapport 742) på uppdrag av 

Energimyndigheten. Syftet med rapporten var ”att belysa förutsättningar för större samordning 
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mellan trafik- och bebyggelsefrågor i kommunala besluts- och planeringsprocesser för att uppnå 

mål om hållbar mobilitet” (Herjla & Nyberg, 2012, s 10). Herjla och Nyberg (2012) använder 

Banister (2008) för att definiera hållbar mobilitet, vilket också är en av de teoretiker som används 

i det teoretiska ramverket för den här studien. Rapporten tar därmed upp flera av de koncept som 

lyfts i den här studien.  

Rapporten har fokus på planeringsprocessen i ett bredare sammanhang med sektorsöverskridande 

arbetsprocess, beslutsfattande och organisatoriska faktorer för förutsättningar för hållbar 

mobilitet. Rapporten tar upp två fallstudier och jämför hur planeringsprocessen har sett ut i de två 

fallen. Herjla och Nyberg (2012) undersöker hur planeringsprocesser kan samordnas mellan olika 

sektorer och kommunala förvaltningar för att uppnå de mål som eftersträvas. 

Boverket har, via Sweco (2018), tagit fram En studie av kommuners arbete med arkitekturpolicy. 

Det är ett steg i Boverkets arbete med att skapa underlag för en nationell arkitekturpolicy på 

uppdrag av Politik för gestaltad livsmiljö (Prop. 2017/18:110). Rapporten utreder processen för 

framtagande av arkitekturprogram som kommunalt styrdokument. Det handlar om programmets 

ansats, upplägg, anknytning till arkitektur i bredare bemärkelse, geografisk avgränsning och 

relation till andra styrdokument och översiktsplanering. ”Syftet är att ta del av erfarenheter och 

lärdomar från kommunerna avseende framtagandeprocess, policydokumentens innehåll samt hur 

materialet följs upp” (Sweco, 2018, s 7). Swecos (2018) studie tittar på innehåll i 

policydokumenten i generell bemärkelse i fråga om struktur av själva dokumentet som stöd i 

stadsbyggnadsprocesser. I Swecos (2018) rapport lyfts inte specifika koncept eller resonemang 

för urban design eller mobilitet vilket är vad den här studien inriktas mot. 

 

I förhållande till Herjlas och Nybergs (2012) forskning samt Swecos (2018) rapport behandlar 

den här studien faktiska koncept och begrepp som främjar hållbar mobilitet, och inte beslutande 

planeringsprocesser eller politisk förankring (Herjla & Nyberg, 2012). När det gäller Swecos 

(2018) rapport på uppdrag av Boverket har den fokus på framtagande och utformning av 

kommunala arkitekturprogram. Även om den belyser stadsbyggnadsprinciper från goda exempel 

är det inte själva koncepten i sig som betonas utan programmets utformning och framtagande.  
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4. Teori 
Människors rörelser i rummet har länge varit ett intresse för samhällsgeografer. Hägerstrands 

(1970) tidsgeografi är ett sätt att förklara hur människor förflyttar sig spatialt i förhållande till de 

verktyg som finns tillhanda. Hägerstrand (1970) tog fram en modell för att illustrera förflyttningar 

i tid och rum. Hägerstrand (1970) använder sig av vad han kallar för daglig prisma. Den dagliga 

prisman utgörs av ett avgränsat område som en individ kan röra sig inom i vardagslivet. Hur länge 

individen kan befinna sig på en plats avgörs av avståndet till nästa punkt som individen måste 

befinna sig på inom en utsatt tidpunkt. För detta sätter Hägerstrand (1970) tre aggregerande 

begränsningar och han ser begränsningarna utifrån ett större perspektiv. Dessa begränsningar är; 

kapacitetsrestriktioner, kopplingsrestriktioner och styrningsrestriktioner (Hägerstrand, 1970). 

Kapacitetsrestriktioner handlar om människans biologiska förutsättningar eller de verktyg som 

människan har tillgång till. Kopplingsrestriktioner gäller inom den dagliga prisman och avgör 

var, när och hur länge en individ behöver vara ihopkopplade med andra individer eller verktyg 

för att uppehålla sig i rummet. Ett exempel på detta är så kallad ’bundle’ när en person kliver på 

en buss på en specifik plats vid en specifik tidpunkt. Styrningsrestriktioner innebär att ett 

sammanhang i rummet är kontrollerat av en individ eller en grupp.  

 

Sett ifrån ett tidsgeografiskt perspektiv kan alltså urban design förstås som ett av de verktyg inom 

fysisk infrastruktur som kan främja eller hindra människors rörelse i tid och rum. Det teoretiska 

ramverket förhåller sig således till ett tidsgeografiskt sammanhang och mobilitet som koncept går 

alltså delvis att förstås utifrån ett tidsgeografiskt perspektiv. Dock fokuserar tidsgeografin på 

platsers egenskaper och tillgänglighet snarare än utrymmet mellan platserna. 

På senare år har ’the mobility turn’ vuxit fram och satt mobilitet i ett samhällsvetenskapligt 

sammanhang med människans rörelse i centrum (Waters, 2014; Cresswell, 2010). Precis som 

Hägerstrand (1970) talar om verktyg och förmåga att tillträda platser argumenterar Waters (2014) 

för att mobilitet är relativt och endast har betydelse i relation till sin omgivning och bara finns i 

relation till immobilitet (engelskans immobility). ”Mobility on its own is meaningless – what 

matters, ultimately, are the relations of power and agency that mobility implicates” (Waters, 2014, 

s 18). Medan ett tidsgeografiskt perspektiv fokuserar på platser innebär ’the mobility turn’ att det 

är själva rörelsen och förflyttningen som sätts i fokus. I och med det får mobilitet ett socialt 

sammanhang som också är mycket vad Jacobs (1961) argument bygger på. Den teoretiska 

utgångspunkten blir då tidsgeografins intresse för förflyttning med urban design som ett verktyg, 

och diskursen om ’the mobility turn’ i ett urbant och socialt sammanhang.  
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Ellegård och Svedin (2012) menar dessutom att ”the activity approach in transport research” har 

sin utgångspunkt i tidsgeografin eftersom det handlar om funktioners utsträckning och avstånd 

mellan olika lokalisering, vilket gör behovet av förflyttningar och mobilitet oundvikligt. Det 

perspektiv som den här studien tar är ett sätt att konkret förankra tidsgeografin i fråga om mobilitet 

i en urban kontext som lyfter samhällsplaneringens roll. Det visar hur urban design kan vara ett 

verktyg för att ta fram goda möjligheter för mobilitet. Banister och Hickman (2006) argumenterar 

för att;  
 

”The structure of cities (strategically and locally) is influential in determining the main 

characteristics of travel—the numbers of trips made, journey lengths, modes of travel used, 

and the resulting energy consumption and emissions. […] Critically, in terms of sustainable 

development, it is the physical environment that is within the scope of intervention and under 

the control of urban planners and developers” (Banister & Hickman, 2006, s 276).  
 

Studiens större teoretiska ansats smalnas av och konkretiseras med hjälp av Doveys (2016) 

teoretiska koncept tillgänglighet (se 4. Bakgrund) inom urban design och Banister och Hickmans 

(2006) transport-och mobilitetsbaserade perspektiv. I det här arbetet används begreppen urban 

design och mobilitet kombinerat med varandra i följande analytiska teori. Det teoretiska 

ramverket består av tre huvudkoncept med underliggande teman. Se avsnitt 5.4 Analytiskt 

ramverk för en sammanställning av dessa, en mer utförlig tabell finns också i bilaga 1.  

 

Det analytiska ramverket utgörs av en kombination av dessa två teoretiska perspektiv på hållbar 

mobilitet och urban design. Kombinationen flätar samman teorier från två håll, urban design i 

förhållande till mobilitet samt mobilitet i förhållande till urban design. Det teoretiska ramverket 

är alltså där urban design och hållbar mobilitet sammanfaller och på så sätt kan ses som 

förutsättningar för hållbar mobilitet. Teorin kommer ta fasta på vissa begrepp och koncept som 

fungerar som stödpelare för resultat och analys.  
 

 Struktur och sammanhang 
Mobilitetsmönster ser olika ut i olika skalor. På den globala nivån handlar det om att ta sig till en 

plats, det är destinationen som är det viktiga. På lokal nivå är det lika mycket möjligheten att ta 

sig fram som har betydelse. Det här benämner Dovey (2016) som ’spatial syntax’ och refererar 

till Hillier. Spatial syntax går ut på att mäta hur nätverk är integrerade. Hillier menar att de mest 

effektiva sättet att mäta det förväntade flödet av gångtrafikanter är med hjälp av ’axial links’ 

(Dovey, 2016). Poängen som axial links påvisar är, att ju mer integrerade och ihopkopplade 

stadsrummen är, desto större flöden attraheras som i sin tur attraherar fler funktioner. Dovey 

(2016) förklarar det enligt följande; ”One of the key insights from spatial syntax analysis lies in 
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the ways that the more integrated and connected parts of the network attract flows and that these 

flows in turn attract the kinds of functions that need flows, (primarly visitation functions such as 

shops, public funcitons), which in turn attract more flows” (Dovey, 2016, s 23). Genom att arbeta 

med en urban design som integrerar stadsrum och skapar sammanhang kan alltså gångtrafikanter, 

och därmed hållbar mobilitet, ökas och i sin tur skapa positiva spinoffeffekter för funktioner och 

flöden i staden. Integrering och sammanlänkade rum hänger också ihop med en stads täthet, som 

återkommer i avsnitt 4.2 Täthet, funktionsblandning och transportsätt.  

 

För urban design och planering på lokal nivå handlar tillgänglighet om människans, som 

fotgängare, möjligheter att ta sig fram och röra sig i den urbana miljön. Det här benämner Dovey 

(2016) som ’network permeability’ (nätverks permabilitet). Principerna bakom 

nätverkspermeabilitet är applicerbart för både den större urbana strukturen i området och för 

byggnaderna. Permeabilitet är ett begrepp för hur väl området görs tillgängligt för människan att 

röra sig i. Det kan också benämnas som ’catchment area’ eller ’walkable zones’ och innebär i 

praktiken att det finns många möjliga vägval och alternativa rörelsemönster. Det finns tydliga 

samband mellan ett områdes permeabilitet och dess kvarterstruktur. En mindre kvarterstruktur 

ger en högre grad permeabilitet och därmed ökar alltså tillgängligheten (Dovey, 2016). Jacobs 

(1961) satte en gräns på 100m för maxlängd för varje kvarter och Dovey (2016) menar att 500m 

är ungefär den totala sträcka som anses maximal för att promenera. Längre kvarter än 100m drar 

ner de två mest centrala koncepten för tillgänglighet, alltså den totala yta som blir tillgänglig (det 

vill säga mobilitetsmönster), för gångtrafikanter samt möjligheten för mänskliga möten. Poängen 

för spatial syntax och nätverks permeabilitet är att urbana miljöer ska göras tillgängliga för 

fotgängare och öka möjligheten för mänsklig rörelse och aktivitet (Dovey, 2016).  

 

Lokalisering och utformning är ytterligare en aspekt som påverkar flöden och sammanhang som 

är återkommande i Banister och Hickman (2006). De lyfter lokalisering som en nyckelfråga för 

rörelsemönster och förflyttningar (engelskans travel patterns). Lokalisering av ny 

stadsutveckling, framför allt bostad i förhållande till arbetsplats, påverkar mobilitet och val av 

transportsätt (Binster & Hickman, 2008). Rimligtvis påverkar därmed lokaliseringen av alla typer 

av funktioner för vardagliga ärenden våra rörelsemönster.  

 

Banister och Hickman (2006) uppmärksammar hur kvarterstruktur har två olika inriktningar. Det 

kan antingen vara den traditionella rutnätsstukturen där vägar omsluter kvarteren, det kan också 

vara så kallad cul-de-sacs struktur som är mer vanlig i stadens yttre delar. Cul-de-sacs är istället 

en struktur där gator leder till återvändsgränder och inte hänger samman med större urbana 
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nätverk. Denna urbana struktur har en lägre densitet i både markanvändning och människor per 

ytenhet.  

 

Till alla dessa delar, nätverks 

permeabilitet, lokalisering och 

bebyggelsestruktur, tillkommer en 

dimension där det kan uppstå 

slumpmässiga mänskliga möten 

(engelskans ’random encounter’) 

(Dovey, 2016). Dovey (2016) menar 

att den sociala sidan av urbanitet är 

möten och påträffande mellan 

främlingar och urbana miljöer bör 

därför vara strukturerade på ett sätt 

som maximerar möjligheten för 

mänskliga möten.  

  
                Figur 4.1. Bebyggelsestrukturer (Banister & Hickman, 2006). 
 

 Täthet, funktionsblandning och transportsätt  

Framväxten av cul-de-sacs hängde starkt ihop med att bilen tog större plats i 

samhällsutvecklingen (Dovey, 2016). I dagens urbana planering är det istället kompakta urbana 

miljöer och den traditionella rutnätsturkturen som dominerar utvecklingen och prioriterar aktiva 

transporter och kollektivtrafik före bilismen.  

Banister och Hickman (2006) menar också att för hållbar mobilitet är en kompakt urban struktur 

en förutsättning. En tät stad skapar bättre möjligheter för aktiva transporter, ger högre densitet, 

blandade funktioner som därmed också möjliggör koncentration och integrering av verksamheter 

och funktioner i urbana miljöer. Banister och Hickman (2006) menar att planeringpolicies 

tillsammans med urban design kan skapa en urban miljö med hög kvalitet. Dovey (2016) uttrycker 

detta som följande; ”Integration also attract density, which again enables greater flows and 

concentration of attraction” (Dovey, 2016, s 23). Vilket också Dovey (2016) påvisar med hjälp 

av axial links (se 4.1).  

Dovey (2016) menar att synlighet och utformning påverkar vilka vägval fotgängare väljer. Det 

vägval som är visuellt tydligt tenderar att väga tyngst, det relaterar direkt till tillgänglighet för alla 
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människor oavsett personliga egenskaper. Banister och Hickman (2006) utvecklar frågan om 

lokalisering till att kollektivtrafik och andra strategiska stråk ska placeras och utformas på ett sätt 

som gör det tillgängligt för alla människor. Utöver tillgänglighet till kollektivtrafik menar 

Banister (2008) att närhet i vardagslivet och en viss densitet i staden bidrar till att minska 

bilismen. Målet är att urbana miljöer ska utformas på ett sätt som gör att privata bilar inte behövs 

(Banister, 2008).  

 Low carbon- communities  

För byggandet av hållbara samhällen poängterar Banister och Hickman (2006) avslutningsvis 

betydelsen av att fatta beslut enligt globala målsättningar om låga eller netto-noll utsläpp av 

växthusgaser, ofta benämnt som ’low carbon communities’ (LCC). De menar att det måste vara 

kärnan och av högsta prioritet i beslutsfattandet och utformningen av urbana miljöer (Banister & 

Hickman, 2006). 

 Sammanfattning  
 
De tre huvudkoncepten (1) struktur och sammanhang, (2) täthet, funktionsblandning och 

transportsätt samt (3) low carbon – communities (LCC) kan brytas ner i totalt nio underliggande 

teman. Dessa underliggande teman används som koder eller uttryck i dokumentanalysen, vilket 

underlättar preciseringen i analysen. Huvudkonceptet om struktur och sammanhang bygger på 

nätverks permeabilitet, kvarter- och gatustruktur, möten mellan människor och lokalisering. 

Huvudkonceptet om täthet, funktionsblandning och transportsätt bygger på tät och blandad 

bebyggelse som skapar en koncentration av flöden och kopplingar i den urbana miljön samtidigt 

som det bidrar till effektiv markanvändning, främjande av aktiva transporter tillsammans med 

kollektivtrafik och tillgänglighet för alla människor. Se avsnitt 5.4 Analytiskt ramverk för 

sammanställning av huvudkoncept och underliggande teman.  
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5. Metodologi och metod 
Studien är en tematisk fallstudie (Denscombe, 2017) och metodologin är utformad i tre 

analyserande steg (Farthing, 2016). Det första steget motsvarar första frågeställningen och 

besvaras av en dokumentanalys. Det andra steget motsvarar andra frågeställningen och besvaras 

av både dokumentanalys och intervjuer. En metodologisk triangulering bestående av 

dokumentanalys och intervjuer stärker uppsatsens slutsatser (Yin, 2006; Bowen, 2009). Den 

nationella nivån är till för att ge en övergripande förståelse för betydelsen av hur urban design 

kan skapa förutsättningar för hållbar mobilitet och där de två kommunerna fungerar som 

fördjupning. Slutligen, det tredje steget innebär en diskussion av resultatet från de två första 

stegen relaterat till kapitel 3. Bakgrund och kapitel 4. Teori. 

 

Frågeställningarna tar sikte på två olika skalor, den första till nationella medan den andra 

frågeställningen ger en lokal kontext. Båda frågeställningarna är analyserande och de metoder 

som används för att besvara dessa är kvalitativa. Det första steget analyserar dokument gällande 

regeringens nya Politik för en gestaltad livsmiljö, utvalda dokument är informationsdokument 

(Regeringskansliet Kulturdepartementet, 2018) och Prop. 2017:18/110 (Prop. 2017/18:110) (se 

tabell 5.2.). Resultatet av detta visar hur nationella styrdokument om urban design förhåller sig 

till uppsatsens teoretiska ramverk. I andra steget analyseras Malmö stad och Linköpings 

kommuns styrdokument för urban design och intervjuskrifter från respektive tjänsteman på 

kommunen. På samma sätt som första steget visar resultatet hur de två kommunernas arbete 

förhåller sig till det teoretiska ramverket. I det andra steget identifieras också skillnader i 

tankegångar och koncept mellan kommunerna i form av empiriska koncept. Analysen ger också 

möjlighet att jämföra resultatet på nationell nivå respektive lokal nivå. Metodologin ger en 

uppfattning om hur hållbar mobilitet integreras och prioriteras i nationella policyer och 

kommuners arbete med samhällsplanering.  

 

Studiens forskningsprocess kan liknas vid the hermeneutic circle eller loop (Oxford Reference, 

u.å). En hermenutic approach kommer ursprungligen från teologisk textanalys där texten måste 

förstås utifrån sin sociala och historiska kontext då den författades (Bryman, 2012). Det har 

utvecklats till en modell där kunskap och förståelse utvecklas i en successiv stegvis 

forskningsprocess. Det formar en cirkulär process där den första tankeramen av ett fenomen eller 

en situation uppdateras under forskningsprocessen gång (Bryman, 2012; Boell & Cecez-

Kecmanovic, 2014). Boell & Cecez-Kecmanovic (2014) förklarar det som följande; 
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”During this process the development of understanding progresses gradually while the      

researcher engages with and makes her/his own way through the literature. Initial ideas and 

preunderstandings are questioned, refined and extended in the light of what is being learned” 

(Boell & Cecez-Kecmanovic, 2014, s 262).  

 

Utifrån vad empirin visade har det teoretiska ramverket för den här studien validerats och 

uppdateras genom dokumentanalysens gång. Det teoretiska ramverket bestod från början av sex 

teoretiska koncept. Under studiens gång tillades ytterligare två koncept; lokalisering och 

tillgänglighet. I empirin återspeglas de på ett sätt som det ursprungliga ramverket inte tog höjd 

för.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.1. The Hermeneutic Circle (Boell & Cecez-Kecmanovic 2011).  
 

 Urval och validering 
Dokumentanalysen görs på styrdokument som berör arkitektur, form och design. Statliga och 

offentliga publikationer som dessa har en tendens att vara auktoritativa och objektiva 

(Denscombe, 2018). Dokumenten har valts för att studiens perspektiv gäller hur hållbar mobilitet 

återspeglas i urban design och hur urban design kan skapa förutsättningar för hållbar mobilitet. 

Det är alltså hållbar mobilitet som appliceras på urban design och därefter tillämpas teorin på 

dokumenten. Studien baseras enbart på arbetet med urban design i from av Politik för gestaltad 

livsmiljö (Regeringskansliet Kulturdepartementet, 2018; Prop. 2017:18/110), kommunala 

arkitekturprogram och intervjuer. Urvalet av dokument innebär att övriga kommunala 

styrdokument inte analyseras och studien svarar alltså enbart på hur hållbar mobilitet integreras i 

kommunernas arkitekturprogram. Resultatet säger således inget om kommunernas arbete i ett 

helhetsperspektiv. Samtidigt sker en viss breddning och komplettering av omfattningen genom 

intervjuerna.  
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Dokumenten kan validerats utifrån Denscombe (2018) fyra steg för källors trovärdighet; 

autenticitet, representativitet, innebörd och validitet. Det är dock värt att vara vaksam på att 

dokumenten i första hand är framtagna för att användas av kommunens tjänstemän, andra aktörer 

inom samhällsbyggnad samt av medborgare. Dokumenten är inte framtagna för forskningssyfte 

(Bowen, 2009), utan är ett steg i översiktsplaneringen för landets kommuner. Det gör att det är av 

betydelse att reflektera över hur användningen av dokumenten i studien kan bidra till att tillskriva 

betydelser, mening och innebörder som författaren inte avsett (Bowen, 2009). Den risken 

minimeras dock med hjälp av triangulering som metod. Samtidigt är studien syfte relaterat till 

dess teoretiska ramverk och bör inte ses som generellt resultat för hållbar mobilitet inom urban 

design.  
 

 Dokumentanalys  
Dokumentanalysen tar fasta på hur planeringens styrdokument förhåller sig till teorin om hållbar 

mobilitet och urban design. Den identifierar också andra eventuella koncept för urban design att 

möjliggöra för hållbar mobilitet. Dokumenten analyseras kvalitativt genom en kombination av 

innehållsanalys och tematisk analys (Bowen, 2009). Analysen görs genom att identifiera relevanta 

och betydande delar av texten (Bowen, 2009).  

 

Dokumentanalysen görs utifrån det teoretiska ramverket. De dokument som analyseras är i första 

steget nationella dokument för Politik för gestaltad livsmiljö; informationsdokument Politik för 

gestaltad livsmiljö (Regeringskansliet Kulturdepartementet, 2018) och Prop. 2017/18:110 (Prop. 

2017/18:110). I andra steget analyseras kommunala styrdokument; Arkitekturstaden Malmö 

(Malmö stad, 2018) och Arkitekturprogram för Linköping innerstad (Linköpings kommun, 2017). 

Resultatet av dokumentanalysen presenteras tillsammans med resultatet från intervjuerna i 

uppsatsens resultat- och analysdel. Av dokumentanalysen framkom även empiriska koncept som 

inte fanns med i det teoretiska ramverket, även dessa presenteras i kapitel 6. Resultat och analys. 

 

Nackdelen med kombinationen av teori och metod för de valda dokumenten är att de teoretiska 

koncepten inte är specifika för att främja hållbar mobilitet utan gäller även för andra diskurser 

inom samhällsplanering. Täthet är exempelvis en uppmärksammad diskurs inom 

samhällsplanering där mobilitetsfrågan bara är en av många anledningar för förtätning. 

Dokumentanalysen är därför gjord utifrån hållbar mobilitet som kontext för att ge en så korrekt 

bild som möjligt. 
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Tabell 5.2. Sammanställning av dokument. 

Titel Utgivare  År Typ av dokument Omfattning 

Regeringens Proposition 
2017/18:110- Politik för gestaltad 
livsmiljö 

Regeringen  2017 Proposition  91 s 

Politik för gestaltad livsmiljö Regeringskansliet   
Kulturdepartementet 

2018 Informations 
dokument  

12 s  

Arkitekturstaden Malmö - Tillägg 
för översiktsplan för Malmö 

Malmö stad 2018 Styrdokument. 
Tillägg till ÖP 

104 s 

Arkitekturprogram för Linköping 
innerstad 

Linköping kommun  2017 Styrdokument. 
Tillägg till ÖP 

88 s 

 

 Intervjuer 
För att komplettera dokumentanalysen genomförs två enskilda semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna analyserades på samma sätt som dokumenten. Intervjuerna kompletterar 

dokumentanalysen och minskar risken för att studiens metodologi influerar resultatet (Bowen, 

2009). Syftet med intervjuerna är att få fram information som inte finns tillgänglig på annat vis 

och även mer aktuell information än vad som kommer fram i dokument. Intervjuerna ger även 

möjlighet att ställa följdfrågor och stärka resultatet från dokumentanalysen med uppfattningen 

hos tjänstemän. De tjänstemän som intervjuas är på något sätt ansvariga för kommunernas 

arkitekturprogram och kunniga inom kommunens arbete med urban design. Intervjuerna tillför 

uppfattningar, erfarenheter och expertkunskap (Denscombe, 2018) inom respektive kommuns 

arbete.  

 

Den rådande samhällssituationen med Covid-19 har gjort att studien fått anpassas och därför har 

interjuver genomförts på distans via zoom, under intervjuerna användes webbkamera och 

mikrofon. Det första intervjutillfället ägde rum 22 april 2020 kl 13.45 och det andra 

intervjutillfället ägde rum 24 april 2020 kl 13.30 (se tabell 5.4.). Användningen av webbkameror 

underlättar kommunikationen och intervjusituationen är lik en intervju ansikte mot ansikte 

(Denscombe, 2018). En nyligen publicerad forskningsartikel (Archibald, Ambaghtsheer, Casey 

& Lawless, 2019) menar att internetbaserade intervjuer med webbkamera kan vara mer attraktivt 

bland annat för att det är mer effektivt och smidigare än att träffas personligen. Nackdelen kan 

vara att metoden kräver god internetuppkoppling och är mer känslig för störningar (Archibald et 

al., 2019). Intervjuerna spelades in med ljudupptagning med separat teknik efter att informanterna 

godkänt detta. Intervjuerna transkriberades till största delen med selektivt bortval av det som inte 

ansågs relevant.  
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Semistrukturerade interjuver är till fördel för att informanten ska ges utrymme att ta upp egna 

punkter och för utveckling av resonemang. Frågorna används även utvecklingsmässigt från den 

första till den andra intervjun (Denscombe, 2018) men intervjuguiderna var även anpassade till 

kommunen i fråga. Två generella frågor skickades till informanterna i förväg för att ge möjlighet 

att ge de möjlighet att börja fundera på ämnet i förhand (se bilaga 2). Intervjuguide finns i bilagor 

(3 och 4). 
 

Tabell 5.3. Sammanställning av intervjutillfällen. 

Material Kommun Tillfälle Längd I text/ referens 

Intervju 1  Malmö Stad 22 april 2020 13.45 Ca 50 min Int1 

Intervju 2 Linköping kommun 29 april 2020 13.30 Ca 30 min Int2 
 

 Analytiskt ramverk  
Användningen av det teoretiska ramverket operationaliseras med ’mall för analys’. Som redogörs 

i avsnitt 4.4 Sammanfattning, har de teoretiska huvudkoncepten brutits ner i nio underliggande 

teman för att göra analysen mer konkret och tydlig. På det viset identifieras förutsättningar för 

hållbar mobilitet med hjälp av teoretiska underkategorier. Mallen nedan visar huvudkoncept och 

underliggande teman, den används för att analysera dokument och intervjuskrifter (se bilaga 1 för 

mer utförlig tabell). Intervjuguiden består av både generella funderingar, frågor för de tre 

huvudkoncepten, och vissa specifika frågor utifrån dokumentanalysen (se bilaga 3 och 4).  
 

Tabell 5.4. Mall för analys. 

Huvudkoncept Underliggande tema 

Struktur och sammanhang  1.a Network Permeability (nätverks permeabilitet) 
  
1.b Bebyggelsestruktur 
 
1.c Mänskliga möten 
 
1.d Lokalisering  

Täthet, funktionsblandning 
och transportsätt  

2.a Urbanitet, tät- och funktionsblandad bebyggelse.  
 
2.b Effektiv markanvändning  
 
2.c. Aktiva transporter och kollektivtrafik 
 
2.d. Tillgänglighet- Mänskliga förutsättningar. 

LCC 3. Low-carbon communities. Utformning av bebyggelse för att 
uppnå klimatmål. 
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6. Resultat och analys 
Kapitlet för resultat och analys har tre huvuddelar. Den första redogör för hur nationella 

styrdokument återspeglar hållbar mobilitet, den andra för hur hållbar mobilitet återspeglas i det 

kommunala arbetet i Malmö stad respektive Linköping kommun. Dessa delar svarar på studiens 

två frågeställningar. Upplägget följer det teoretiska ramverkets huvudkoncept om (1) struktur och 

sammanhang, (2) täthet, funktionsblandning och transportsätt samt (3) low- carbon communities. 

I den avslutande delen presenteras empiriska koncept.  
 

 Nationellt  
 

Den nationella nivån har analyserats med hjälp av två dokument, ett sammanfattande 

informationsdokument för den nya politiken gestaltad livsmiljö samt propositionen (Prop. 

2017:18/110) som antogs av riksdagen 2018. Nedan följer resultatet av dokumentanalysen utifrån 

det tre övergripande koncepten i det teoretiska ramverket.  

 

Stadsstruktur och sammanhang 
Teoretiska koncept för stadsstruktur och sammanhang reflekteras i syfte att skapa mötesplatser 

för människor och i att utveckla samhällen med sammanhållen struktur med goda 

kommunikationer. Arkitektur, form och design anses vara viktiga byggstenar för att främja möten 

mellan människor i urbana miljöer och offentliga rum. Nationellt framhävs även att en av 

kommunernas uppgifter är att skapa förutsättningar för funktionsblandade miljöer där bostäder, 

verksamheter, arbetsplatser och offentliga rum samspelar. Dokumentanalysen visar också att 

lokalisering och utformning av infrastruktur ska göras på ett sätt som skapar tillgänglighet för 

människors behov och för att minska resursanvändning och klimatpåverkan. Transportsystem kan 

med fördel också integreras i den fysiska planeringen.  

 

Täthet, funktionsblandning och transportsätt 
Koncepten för täthet och närhet diskuteras framför allt i fråga om att skapa miljöer som är 

tillgängliga och inkluderande (Regeringskansliet Kulturdepartementet, 2018; Prop. 2017/18:110). 

Gestaltningen av urbana miljöer ska utformas för att vara tillgängliga för alla. Dokumentanalysen 

visar även att en del i gestaltningen och utformningen handlar om att skapa levande stadsmiljöer, 

vad Jacobs (1961) kallar för urban diversitet.  

 

När det gäller mobilitet och transportmedel tilläggs att täthet och närhet underlättar 

rörelsemönster i vardagslivet och främjar aktiva transporter. Dessutom uttrycks att satsningar bör  
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Tabell 6.1. Sammanställning –Politik för gestaltad livsmiljö.  

 

göras på aktiva transporter och kollektivtrafik framför biltrafik. “Framför allt i städer har fler 

möjlighet att klara sin vardag utan egen bil. God samhällsplanering ökar möjligheten till 

transporteffektiva lösningar och underlättar för resenärer att välja gång, cykel och kollektivtrafik” 

(Prop. 2017/18:110, s 36). Väsentligt är även att barn och unga kan gå och cykla samt att miljöer 

runt kollektivtrafikslägen utformas på ett sätt som tar hänsyn till barn och unga (Prop. 

2017/18:110). Transporteffektiva lösningar framkommer av dokumentanalysen som en central 

del för hållbart stadsbyggande, inte minst för att tätare städer leder till begränsade markytor. 

Teoretiskt koncept Uttryck i empiri  

1a. Nätverks permeabilitet  
 
 
1b. Bebyggelsestruktur  
 
 
 
1c. Mänskliga möten 
 
 
 
1d. Lokalisering  

-  
 
 
[...] öka förutsättningarna för att få fram lyckade och långsiktigt hållbara resultat av 
bebyggelse, grönområden, offentliga platser och kommunikationsleder (Prop. 
2017/18:110, s 33) 
 
“Arkitekturen, formen och designen i alla dessa miljöer är av stor betydelse för att 
skapa hållbara livsmiljöer och kunna ge upphov till möten mellan människor” (Prop. 
2017/18:110, s 61). 
 
“Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och 
så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas” 
(Prop. 2017/18:110, s 13). 

2a. Urbanitet, tät- och 
funktionsblandad 
bebyggelse   
 
2b. Effektiv markanvändning  
 
 
 
2c. Aktiva transporter och 
kollektivtrafik 
 

 
 
 
 
 
2d. Tillgänglighet 

Kommunerna ska skapa förutsättningar för hållbara, hälsosamma och trivsamma 
livsmiljöer med blandade funktioner och mötesplatser (Prop. 2017/18:110).  
 
 
“Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och 
så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas” 
(Prop. 2017/18:110, s 13). 
 
“Framför allt i städer har fler möjlighet att klara sin vardag utan egen bil. God 
samhällsplanering ökar möjligheten till transporteffektiva lösningar och underlättar för 
resenärer att välja gång, cykel och kollektivtrafik” (Prop. 2017/18:110, s 36). 
 
“Närhet gör att det är enkelt att leva sitt vardagsliv och ta sig fram med hållbara 
transporter, t.ex. gång och cykel” ((Prop. 2017/18:110, s 15). 
 
Stadsmiljöavtal (Regeringskansliet Kulturdepartementet, 2018).  
 
“Miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla” (Prop. 2017/18:110, s 21).   

3. LCC  Klimatmål, hållbar bebyggelse för framtidens generationer och långsiktigt hållbart 
transportsystem (Regeringskansliet Kulturdepartementet 2018; Prop. 2017/18:110) 
 
Statligt stöd för investeringar och åtgärder för att minska klimatpåverkan, tex 
laddstolpar för elbilar och information om hållbar arbetspendling (Regeringskansliet 
Kulturdepartementet, 2018). 
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Samhällsutveckling ska också göras på ett sätt som hushåller med mark och vatten. Det ligger 

även i Miljöbalkens syfte om att exploatering och nyttjande ska präglas av långsiktig god 

hushållning.  

 

Low- carbon communities  
Av dokumentanalysen framkommer även att de transportpolitiska målen ska prioriteras. Det 

innebär en samhällsekonomisk och långsiktigt hållbar transportförsörjning samt att dess 

utformning är en del av att uppnå klimatmålet om en god bebyggd miljö (Prop. 2017/18:110). Ett 

av propositionens syften är också att stadsbyggandet ska bidra till att möta klimatförändringar 

och placera byggnader och anläggningar på ett miljöanpassat sätt, som även nämns i relation till 

lokalisering. Dessutom är en del i ansvaret för den offentliga verksamheten att ”hållbarhet och 

kvalitet inte ska underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden” (Prop. 2017/18:110, s 21). 

Det ställningstagandet kan förstås enligt de intressekonflikter som planerarens triangel illustrerar 

(Campbell, 1996) (se figur 3.1).  

 

Resultatet visar även att en nationell metod för att främja en mer hållbar mobilitet är så kallade 

stadsmiljöavtal. Stadsmiljöavtal innebär att kommuner kan få statlig medfinansiering för aktiva 

transporter och kollektivtrafik. Det finns även möjlighet att söka stöd för andra investeringar som 

bidrar till att minska klimatpåverkan som till exempel laddstolpar för elbilar och 

samhällsinformation om hållbar arbetspendling (Regeringskansliet Kulturdepartementet, 2018).  
 

  Kommunalt 
 

I följande avsnitt presenteras resultatet av dokumentanalys och intervju uppdelat för varje 

kommun och enligt det teoretiska ramverket. En sammanställande tabell för resultatet finns för 

respektive kommun.  

 

6.2.1 Malmö stad 
 

Struktur och sammanhang 
I intervjun framkommer att stråk, sammanhang och lokalisering aktivt valts bort i arbetet med 

arkitekturprogrammet. Det som nämns gällande kvarterstorlekar och fasadlängder är att de ska 

relatera till den mänskliga skalan, men säger inget om några generella riktlinjer eller vägledande 

principer. Istället menas att storlek och utformning bestäms utifrån varje enskild plats och projekt 

(In1). I dessa beslut är det flera parametrar som ska vägas samman för att landa i en viss 

kvarterstorlek, det handlar om vad som ska uppnås på platsen, vilka kopplingar och förbindelser 
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som ska göras och rymmas i fastigheten eller området. Kortfattat kan ett sådant avståndstagande 

från vägledande principer öppna upp för en flexibel stadsbyggnad.  

 

Sammanhang för människor är å andra sidan något som lyfts fram i såväl dokumentanalys som i 

intervjun. Stadsbyggandet i Malmö ska främja möten mellan människor, både i offentliga miljöer 

och i närmiljön. Detta konkretiseras med exempelvis bostadsformer där hyresgästerna delar på 

vissa tillgångar såsom odlingsmöjligheter, utemiljöer och transportlösningar, något som både 

främjar möten mellan människor och även kollektivt utnyttjande av färdmedel. I en tät stad 

kommer människor närmare varandra som både understödjer mänskliga möten och sammanhang 

men också aktiva transporter.  
 

Täthet, funktionsblandning och transportsätt 
Dokumentanalysen visar att en av Malmö stads övergripande inriktningar för stadsutvecklingen 

är att bygga en nära, tät och funktionsblandad stad. Förtätning innebär bland annat närhet mellan 

olika funktioner vilket i sin tur även syftar till att underlätta för snabba, smidiga och enkla 

förflyttningar med aktiva transporter eller kollektivtrafik. Att bygga en tät stad där det är korta 

avstånd mellan funktioner underlättar för ett bostadsnära vardagsliv samtidigt som det främjar 

aktiva transporter som val av färdmedel. Att uppmuntra och skapa förutsättningar för aktiva 

transporter uppges även vara ett sätt att få människor att spendera mer tid i stadsrummet vilket 

bidrar till ett levande stadsrum, vad Dovey (2016) benämner som urbanitet.  

 

Malmö stad (2018) menar även att de jobbar för ett miljömässigt hållbart stadsbyggande, detta 

kommer till uttryck i intervjuanalysen som bland annat lyfter resurseffektivitet som en aspekt för 

en kompakt stad för att på så vis bevara jordbruksmark. Resurseffektivitet som begrepp handlar 

således om att hushålla med såväl mark som med infrastruktur. Av dokumentanalysen fastställs 

detta genom att “markresurser och befintlig infrastruktur ska utnyttjas väl” (Malmö stad, 2018, s 

68). 

 

För val av transportsätt ska fotgängare och cyklister prioriteras i utformningen av urbana miljöer. 

Behov och komfort för aktiva transporter ska tillgodoses. En av kommunens 

planeringsinriktningar är att bygga ut kollektivtrafiken och även fokusera förtätning i 

kollektivtrafiknära lägen. Till detta skapas kvaliteter i form av nya funktioner och rumsligheter. 

Målet är en ökning av funktioner koncentrerade på samma plats. När det kommer till 

funktionsblandning utvecklas det konceptet till att även se till den specifika platsens 

förutsättningar och historia. Vad som ska uppnås och utformningen av det är generellt något som 

i Malmö stads arbete utgår från den specifika platsen. För en blandad stad framkommer också i 
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intervjun att variationen ska vara tilltalande för flera olika sociala grupper och erbjuda olika typer 

av utemiljöer, både privata, kvartersgemensamma och offentliga. Ett exempel på 

funktionsblandning ges också genom att slå samman till exempel en restaurang i samma byggnad 

som en bilpool eller ett parkeringshus.  

 

När det kommer till tillgänglighet ska arkitekturen i Malmö vara inbjudande och tillgänglig för 

alla. Den urbana utformningen ska vara användbar och tillgodose behov för alla människor och 

integreras tidigt i processen av stadens fysiska utformning. I intervjun benämns tillgänglighet 

även i fråga om val av färdmedel.  

 

Low- carbon communites  
Utöver de miljömässiga aspekter som nämns i tidigare avsnitt visar dokumentanalysen att 

bebyggelsen ska göras miljömässigt hållbar utan att hindra framtida generationers möjlighet till 

välmående. Det ska göras genom att bygga resurseffektivt och miljövänligt, samtidigt ska staden 

klimatanpassas.  
 
Tabell 6.2. Sammanställning - Malmö stad.  

Teoretiskt koncept  Uttryck i empiri 

1a. Nätverks permeabilitet  
 
1b. Bebyggelsestruktur 
 
1c. Mänskliga möten 
 
 
 
 
1d. Lokalisering 

- 
 
- 

“Offentliga byggnader och stads- 
rum av god kvalitet ska främja möten mellan människor [..]” (s 8). 
 
“Det blir enklare att gå och cykla och människor möts lättare i sin närmiljö” (s 17). 
 
- 

2a. Urbanitet, tät och 
funktionsblandad bebyggelse 
 

2b. Effektiv markanvändning 
 
 
2c. Aktiva transporter och 
kollektivtrafik 
 
2.d. Tillgänglighet   

“Fokus ligger på tät stadsmiljö då en övervägande del av kommande fysiska 
förändringar kommer äga rum inom den befintliga staden och i nya 
utvecklingsområden som ska bebyggas tätt” (s 10). 
 
Att hushålla med mark och infrastruktur handlar om resurseffektivitet och är en 
täthetsfråga (Int1).  
 
“Fotgängares och cyklisters behov av tillgänglighet och komfort ska tillgodoses 
och prioriteras” (s 26). 
 
“Byggnader och stadsrum utformar vi så att de blir inbjudande, användbara och 
tillgängliga för alla” (s 33). 

3. LCC  “Malmö stad har mycket ambitiösa miljömål och stora satsningar gör för att bygga 
miljömässigt hållbart” (s 68). 
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6.2.2   Linköpings kommun 
 
Struktur och sammanhang 
En av de principer för stadsbyggnad som framkommer av dokumentanalysen är ett kontinuerligt 

gatunät. Programmet syftar till att skapa ett sammanhållet gatusystem och säkerställa 

tillgänglighet, framkomlighet och rörelse. Återvändsgränder är således något som aktivt ska 

undvikas. “Återvändsgränder påverkar tillgängligheten, känslan av tillträde, de är begränsande 

och privatiserande. Återvändsgränder bör därmed undvikas när nya stadsdelar byggs ut” 

(Linköping kommun, 2018, s 27). Att ta vara på och utveckla kvarterstrukturen är också centralt 

för kommunens arbete. Det blir tydligt att teoretiska teman om nätverk permeabilitet och 

bebyggelsestruktur är närvarande i kommunens arbete.  

 

En sammanhållen stadsstruktur är inte bara väsentligt för nätverks permeabilitet, det är även en 

del i att skapa tydliga offentliga rum, gator, torg och parker. Det möjliggör också att skapa 

offentliga platser som är lättillgängliga. Stadsrummen blir i högre grad öppna och användbara 

platser för människor att mötas i. I intervjun påpekas det också att platser bör ha en tydlighet och 

uttryckt funktion, människor behöver veta på vilket sätt platsen kan användas för att den ska 

utnyttjas.  

 

Ett annat sätt som påverkar människors rörelse och förflyttning, som framkommer i intervjun, är 

lokalisering. En medveten och genomtänkt lokalisering är en förutsättning för ett hållbart 

rörelsemönster, det är till exempel viktigt att platser hänger samman och hur människor tar sig till 

platsen eller byggnaden. Detta relaterar tillbaka till det kontinuerliga gatunätet som en vägledning 

för stadsbyggandet. Struktur och sammanhang kan kortfattat uttryckas som följande; 

“Stadsbyggande handlar bland annat om att formge system av offentliga rum; gator, torg och 

parker, men också system av bebyggelse där man organiserar många olika hus i kvarter eller på 

något annat systematiskt sätt” (Linköping kommun, 2018, s 15). Det blir således även tydligt att 

en genomtänkt stadsstruktur är en förutsättning för givande offentliga rum där mänskliga möten 

kan ske. 

 

Täthet, funktionsblandning och transportsätt  
Dokumentanalysen visar att kommunen strävar efter en stadsutveckling som bygger på täthet, 

effektivitet och en blandning av funktioner. Ett steg i arbetet med att förtäta staden är att göra 

staden rundare. En rundare stad stärker närheten samtidigt som är det ett sätt att effektivisera 

markanvändningen, vilket relaterar till det underliggande temat för effektiv markanvändning. Att 
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koppla ihop staden och göra den rundare främjar goda fysiska kommunikationer och gör staden 

mer cykelvänlig, även den upplevda närheten påverkar rörelsemönster.  

 

Något som betonas är också att se till platsens specifika förutsättningar och historia, på det viset 

skapas också en naturlig variation och det bidrar till urban diversitet. När det kommer till 

blandning av bostäder är industriellt byggande en metod för att få in billigare bostäder i 

stadsbilden. Ett annat begrepp för en blandad stad som framkommer i intervjun är dynamik. 

Dynamik används i bredare bemärkelse än bara en blandad stad, det beskriver såväl folklivet som 

byggnader och kvarter och kan också tolkas som urbanitet.  
 

Tabell 6.3. Sammanställning - Linköpings kommun.  

 

En tätare urban miljö främjar aktiva transporter och goda förbindelser med kollektivtrafik, det 

leder därmed till ett mer hållbart beteende där bilresor minskar till förmån för andra 

transportmedel. Minskad bilanvändning förväntas i sin tur leda till minskad klimatpåverkan och 

kan på så sätt ses som ett steg i omställningen mot LCC. I intervjun framkommer också att det är 

en poäng i att försvåra för bilanvändningen, till exempel genom aktiva gator (se avsnitt 6.3 

Empiriska koncept) och att kollektivtrafiklägen ska vara närmare entréer än vad parkeringsplatsen 

Koncept  Uttryck i empiri 

1a. Nätverks permeabilitet 
 

1b. Bebyggelsestruktur 
 

1c. Mänskliga möten  
 
1d. Lokalisering 

Kontinuiteten i gatunätet är viktig för att säkerställa tillgänglighet, orienterbarhet 
och trygghet. 
 
 “[...] bilda en sammanhållen massa av byggnader som skapar tydliga offentliga 
rum, både gator, torg och parker” (s 13).   
 
Formge en öppen och tillgänglig stad där människor lätt kan mötas.  
 
“Medveten lokalisering av platser påverkar rörelsemönster” (Int2).  

2a. Urbanitet, tät och 
funktionsblandad 
bebyggelse  
 
2b. Effektiv 
markanvändning 
 
2c. Aktiva transporter och 
kollektivtrafik 
 
 
2.d. Tillgänglighet 

Tät och blandad bebyggelse. Tätare miljö, kortare avstånd i vardagslivet. 
 
 
 
“[...] arbete mot en mer hållbar stad, en rundare och tätare stad som hushållar med 
resurser och som samtidigt blir alltmer självmedveten och globalt inriktad” (s 25)  
 
“Genom att bo och arbeta i en tätare miljö skapas bättre underlag för 
kollektivtrafik och kortare avstånd till vardagsservice. Detta bidrar i sin tur till 
ökat kollektivtrafikresande samt att fler väljer att gå och cykla” (s 37).  
 
“Arkitekturen, även landskapsarkitekturen, ska vara tillgänglig för alla” (s 41).  

3. LCC  Koldioxidneutral 2025.  
“Detta kan minska behovet av transporter, framförallt med bil, med minskad 
klimatpåverkan som följd” (s 69).  
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är. Utformningen av Storgatan i Linköping är ett exempel på hur urban utformning påverkar 

mobilitet. Storgatan ger högsta prioritet till buss och biltrafik med breda körfält medan 

trottoarerna är smala och upphöjda där det ofta är trängsel mellan fotgängare. Hade nivån varit 

samma och andra materialval gjorts menar informanten att upplevelsen och 

färdmedelsfördelningen hade sett annorlunda.  

 

Low- carbon communites  
Klimatfrågan och LCC återkommer flera gånger. Det exemplifieras genom att kommunen arbetar 

för goda förbindelser med kollektivtrafik, utformningen av Vallastaden på ett sätt som minskar 

bilanvändningen i området samt nytt höghastighetståg mellan Linköping och Stockholm, 

Ostlänken. Kommunens omställning till LCC ska genomsyra allt arbete (Int2) och i 

dokumentanalysen uttrycks följande; “Kommunens mål om en koldioxidneutral kommun år 2025 

stödjs bl.a. genom att en tätare bebyggelse bidrar till mer cykel- och kollektivtrafikanvändning 

vilket är centralt för att uppnå målet” (Linköping kommun, 2018, s 5).  
 

 Empiriska koncept  
 
Förutom de teoretiska teman och koncept som framkommer i empirin identifieras ytterligare 

teman i det empiriska materialet. Den här analysen redogör för de teman som framkommit ur 

empirin. Delvis finns teman som enbart förekommer inom en kommuns arbete, men det finns 

även teman som genomsyrar båda kommunernas arbete.  

 

Upplevelseperspektiv och orienterbarhet 
I Malmö stads arbete är ett upplevelseperspektiv i hög grad närvarande.  Upplevelseperspektiv på 

stadsmiljö som utgångspunkt rymmer flera dimensioner men handlar i stora drag om att den 

byggda miljön ska ha egenskaper som stimulerar våra sinnliga upplevelser. Det bygger bland 

annat på idén att det är mer än den fysiska lokaliseringen som påverkar hur vi uppfattar platser. 

Hur vi upplever platser påverkas också av mer estetiska aspekter. Bebyggelsen fungerar som 

stadsrummets väggar och dess uttryck och funktion påverkar den mänskliga upplevelsen av 

platsen. På det sättet kan bebyggelsen skapa ett intryck av sammanhang och närhet som i sin tur 

kan göra den urbana miljön mer tillgänglig, trygg eller attraktiv. Det är alltså inte bara 

lokaliseringsprinciper som påverkar hur vi uppfattar platser utan estetiska aspekter och andra 

sinnliga intryck påverkar också. På det sättet samspelar upplevelseperspektivet och 

lokaliseringsprinciper, inte minst när det kommer till kollektivtrafiknoder, att röra sig till fots eller 

att cykla. Upplevelseperspektivet är inte bara aktuellt för stadsrum och bebyggelsestruktur, det 

kan även tillämpas på byggnaden i sig och vad den enskilda byggnaden uttrycker och bidrar till. 
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För Linköpings kommun genomsyras arbetet med att integrera hållbar mobilitet i urban design av 

tanken om orienterbarhet. Orienterbarhet ses som en förutsättning för hållbar mobilitet, det är ett 

sätt att skapa enkelhet och tydlighet i utformningen av urbana miljöer. Dels är kommunens 

stadsbyggnadsprincip om kontinuerligt gatunät en del i att skapa orienterbarhet men även en 

sammanhållen bebyggelsestruktur med fasader mot gatan samt en balans mellan öppna och 

stängda rum är viktigt för orienterbarhet. Orienterbarhet är även väsentligt för att skapa 

användbara och tillgängliga offentliga platser, offentliga platser ska utvecklas för att tydliggöra 

dess funktion. Också för att ta sig genom staden med cykel på ett smidigt och tilltalande sätt är 

det avgörande med orienterbarhet och god infrastruktur med skyltning och utformning (Int2). En 

del i att öka tillgängligheten med cykel som framkom i intervjun var infrastrukturprojekten 

cykellänken och Linköping MaaS. Dessa fungerar väl som konkreta exempel på 

transportinfrastrukturprojekt för hållbar mobilitet men är inte något som tas upp vidare i den här 

studien.  

 

Flexibilitet och aktiva fasader 
Gemensamma teman som framkommer i empirin är flexibilitet och aktiva fasader. Flexibilitet 

framkommer starkt inom båda kommunerna men med vissa skillnader i användning och 

utgångspunkt.  Malmö stad har ett projektinriktat fokus på flexibilitet. Där beslut fattas på 

projektnivå och styrdokument anger få generella riktlinjer. Att se till varje plats specifika 

förutsättningar och vilken funktion ett projekt syftar till avgör dess utformning. Malmö lyfter 

även flexibilitet när det kommer till offentliga rum för att främja samutnyttjande av ytor, en idé 

som också relaterar till en bredd i stadsrummets användningsområden. Linköpings kommun 

anger utifrån dokumentanalysen fler riktlinjer för stadsbyggande än Malmö stad, men av intervjun 

framgår samtidigt att en flexibel urban design är avgörande för en hållbar mobilitet. Argumenten 

bygger på att det råder en stark osäkerhet kring hur förflyttningar och rörelsemönster ser ut 50 år 

fram i tiden. Kärnan blir därför att skapa en fysisk struktur som är flexibel och kan tillgodose 

behov för många år framöver. Hållbar mobilitet som koncept bygger på människans behov av att 

förflytta sig, i ett långsiktigt perspektiv är det därför viktigt med flexibilitet i den urbana design 

som byggs idag. Även på den nationella nivån påpekas flexibilitet i utformningen och 

användningen av byggnader, produkter och miljön.  

 

Aktiva fasader som perspektiv och arbetssätt framkommer mest för Linköpings kommun men 

tankesättet är även närvarande i Malmö stads arbete. Aktiva fasader kan åstadkommas på flera 

sätt men i grunden innebär det att verksamheter placeras på bottenvåningen och att entréer är 

vända mot gatan för att stimulera rörelse och göra rummet till en aktiv gata. Detta är en princip 
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som Linköpings kommun generellt jobbar utifrån, medan Malmö Stad fattar besluten baserat på 

det specifika projektet och vad det syftar uppnå.  
 

Tabell 6.4. Sammanställning- empiriska koncept.  

 

I Int1 framkommer att idén om aktiva fasader är en del i att skapa privata och gemensamma rum. 

I en kvartersstruktur kan innergårdar göras till ett mer eller mindre privat rum. Genom att fokusera 

aktivitet till gaturummet blir innergårdar en mer lokal boendemiljö som primärt används av de 

boende i kvarteret. Kontrasten mellan det gemensamma och privata rummet är återigen positivt 

utifrån ett upplevelseperspektiv. Förutom tillträde till rum och mänsklig rörelse mellan olika 

rumsliga funktioner utvecklar Linköpings kommuns idén om aktiva fasader till att påverka val av 

transportsätt. Aktiva fasader stimulerar rörelse och fokuserar aktivitet till gaturummet som bidrar 

till aktiva gator. Med aktiva gator främjas rörelse till fots eller cykel mellan olika funktioner i 

stadsrummet, en aktiv gata blir därmed inte lika inbjudande att köra bil på. Genom att försvåra 

för bilister i gaturummet finns en förhoppning om att fler väljer att parkera bilen och röra sig till 

fots, eller välja ett annat färdmedel från början. Det här är även en del i kommunens princip om 

att aktiva transporter och kollektivtrafiklägen ska ta resenären närmare entrén än vad som är 

möjligt med bil.  

Koncept  Uttryck i empiri - Malmö Uttryck i empiri- Linköping 

Upplevelseperspektiv En annan viktig utgångspunkt, är att 
stimulera och utveckla egenskaper i den 
byggda miljön som är positiva utifrån ett 
upplevelseperspektiv (Int1).  

- 

Orienterbarhet - “Nätet av gator och öppna 
platser, med siktlinjer och 
möjlighet till orienterbarhet 
påverkar hur stadens olika delar 
kommer att användas [...]” (s 
29) 
 
Orienterbarhet, enkelhet och 
tydlighet är viktigt för att främja 
hållbar mobilitet (Int2).  

Flexibilitet Vi vet inte hur vi kommer leva i 
framtiden. Bebyggelse ska inrymma 
möjlighet till förändring och annan 
användning (Int1).  

Vi vet inte hur våra behov 
kommer se ut i framtiden, därför 
måste den fysiska strukturen 
vara flexibel (Int2). 

Aktiva fasader Att skapa kontrast mellan den lugna 
lokala boenden miljön och det aktiva 
gemensamma rummet (Int1).  

Entréer och verksamheter i 
fasaden skapar rörelse och 
bidrar till en aktiv gata. “En 
aktiv gata är inte lika inbjudande 
att köra bil på” (Int2).  
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7. Diskussion 
Utifrån det teoretiska ramverket och empiriska koncept belyser studien hur urban design kan 

skapa förutsättningar för hållbar mobilitet på nationell och kommunal nivå. Studien visar att det 

finns olika förhållningssätt för att integrera hållbar mobilitet i den urbana miljön. 

 

Teoretiska koncept om täthet, funktionsblandning och transportsätt lyfts fram mer på både 

nationell och kommunal nivå än vad struktur och sammanhang gör. Den täta och blandade staden 

framträder starkt på båda nivåerna, och kanske framför allt på den kommunala nivån. Det kan 

bero på den rådande diskursen som förespråkar den kompakta staden framför en glesare 

bebyggelse. Diskursen som förespråkar den kompakta staden finns inom flera områden inom 

samhällsplanering och är inte specifika för mobilitetsperspektivet. Dokumenten i sin helhet och 

samhället i stort präglas av diskurser om urban design och planering. Även om dokumentanalysen 

gjorts i en kontext för hållbar mobilitet finns viss risk för vinkling av resultatet där studien 

tillskriver mening och innebörd till materialet (se avsnitt 5.1 Urval och validering). Oavsett om 

detta är fallet eller inte, är analysen gjord utifrån det teoretiska ramverket där urban design och 

hållbar mobilitet sammanfaller. Metoder kan därför vara direkt riktade mot hållbar mobilitet eller 

inte, det vill säga att förutsättningar för hållbar mobilitet kan göras både direkt och indirekt.  

 

När det gäller ’the mobility turn’ i förhållande till urban design så påpekar Waters (2014) att 

mobilitet existerar relativt till sin omgivning och immobilitet (orörlighet). Detta talar för att urban 

design kan vara ett sätt att skapa förutsättningar för mobilitet och det stärker därmed studiens 

slutsats men visar också att immobilitet kan påverkas av urban design. I en social spatial kontext 

kan stadsutveckling för mobilitet i en del av staden innebära immobilitet i en annan del av staden. 

Det gäller även på regional eller nationell nivå där satsningar för mobilitet inom hela eller vissa 

kommuner eller regioner riskerar att förstärka immobilitet i andra delar av landet. Precis som 

Dovey (2016) uttrycker det, finns det även en maktdimension närvarande vid planering för hållbar 

mobilitet i urban design. Detta behandlas inte i den här studien men uppmuntras för framtida 

studier och forskning.  

 

Resultatet visar att på den nationella nivån ges begränsat utrymme åt struktur och sammanhang 

när det kommer till nätverks permeabilitet, bebyggelsestruktur och lokalisering. Framför allt är 

det mänskliga möten som framkommer i studerade dokument och i intervjuer. Lokalisering nämns 

i förhållande till täthet, och val av transportsätt i relation till bostadsnära vardagsliv. Det kan bero 

på att frågor om strukturer anses vara av mer strategisk art och inte direkt relaterade till gestaltad 
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livsmiljö. Samtidigt kan en med stöd i resultatet från det kommunala perspektivet argumentera 

för att struktur och sammanhang är en del i att skapa möjligheter för tillgänglighet, möten och 

mobilitet. Mest fokus på nationell nivå tar istället täthet, blandning och transportsätt. 

 

På den kommunala nivån är den största skillnaden att Malmö stad jobbar med ett mer 

projektbaserat angreppssätt, medan Linköpings kommun sätter vissa övergripande riktlinjer för 

stadsbyggandet. Gemensamt för de båda kommunerna är att de utvecklar temat om en blandad 

stad. Genom att ta till vara den specifika platsens historia och använda detta som en resurs kan 

tanken om en blandad stad skapas på ett naturligt sätt. Det här tankesättet kan relateras till Jacobs 

(1961) uttryck om urban diversitet.  

 

Empirin visar också att flexibilitet och aktiva fasader är återkommande teman för de två 

kommunerna. Dels behöver en översiktlig planering vara flexibel för att vara aktuell under en 

lång tid, men framför allt handlar flexibilitet i det här sammanhanget om att den infrastruktur och 

utformning som görs idag måste vara flexibel för att passa även morgondagens behov. Vi kan inte 

med säkerhet veta vilka krav eller behov som finns för mobilitet i framtiden. Aktiva fasader 

beskrivs som ett sätt att främja rörelse och stimulera aktivitet i gaturummet. Det kan också förstås 

som en metod för att skapa attraktiva stadsrum. Att stimulera flöden i stadsrummet kan relateras 

till Doveys (2016) tankar om hur platser och funktioner samspelar enligt ’axial links’ och nätverks 

permeabilitet, där närhet mellan funktioner ökar flöden. Det betyder att aktiva gator blir en 

integrerad del i stadsrummet och att gatunätverket främjar rörelsemönster för fotgängare. På så 

vis skapas aktiva flöden i rummet som bidrar till urban diversitet, levande stadsmiljöer och 

relationer mellan såväl platser som människor. Även Jacobs (1961) poängterar vikten av att skapa 

möjligheter för människan att ta plats i staden för att främja urban diversitet.  

 

Vad gäller flöden och förflyttningar belyser också Hägerstrands (1970) tidsgeografi individens 

förflyttningar, men gör det i förhållande till tid och rum. I det här fallet handlar förflyttning om 

avstånd och hur det i så fall påverkar formen på den dagliga prisman. Enligt Hägerstrand (1970) 

är det bland annat kopplingsrestriktioner som påverkar människans vistelse och rörelse i rummet. 

Som studiens resultat visar påverkar urban design avstånd och kan därmed liknas vid 

kopplingsrestriktioner. Tidsgeografin inkluderar dock inte själva mobiliteten som en dimension 

för människans rörelse i tid och rum, utan fokuserar mer på lokalisering och platsers relation till 

varandra. Samtidigt påverkas mobilitet också av lokalisering och platsers relation till varandra. 

Eftersom urban design påverkar avstånd innefattar det även platsers relation till varandra, bland 

annat genom närhet som nämns i tidigare stycke. I de empiriska koncepten för 

upplevelseperspektiv och aktiva fasader är det rörelse i sig som är det centrala och inte de platser 
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där rörelse sker emellan. Det finns nödvändigtvis inte ett förutsatt mål eller en destination. Den 

här studien visar således att utformning och gestaltning av urbana miljöer påverkar människors 

rörelsemönster i tid och rum. 

 

Ytterligare ett sätt som urban design kan påverka hållbar mobilitet kan förstås genom Cresswells 

(2010) definition om mobilitet. Delvis kan urban deisgn påverka i Cresswells (2010) första 

dimension, fysisk förflyttning. Men framför allt i tredje dimensionen, den praktiska upplevelsen 

av förflyttningen. Upplevelsen av mobilitet påverkas av den fysiska infrastrukturen som finns 

tillgänglig och på det sättet tar urban design plats i Cresswells (2010) definition om mobilitet. 

Flera av det teoretiska ramverkets teman så som närhet, lokalisering och tillgänglighet är faktorer 

som påverkar den praktiska upplevelsen av mobilitet. Det samma gäller för empiriska koncept 

om upplevelseperspektivet och orienterbarhet. Utformning och gestaltning av gator och torg samt 

tydligheten och orienterbarheten i stadsrummet stimulerar människans upplevelse av rummet och 

kan göra urbana miljöer mer tilltalande och förbättra upplevelsen av rörelse och förflyttning. Det 

här resonemanget hänger ihop med Hägerstrands. Även om tidsgeografins (1970) utgångspunkt 

ligger i platsers egenskaper och sammanhang är ändå den urbana utformningen bidragande till 

just det. För Hägerstrand (1970) kan urban design förstås som verktyg som underlättar eller 

hindrar förflyttning och utan att en destination är målet men istället möjliggörande av hållbar 

mobilitet.  
 

8. Slutsats 
Samhällsbyggande strävar efter att skapa hållbara städer. En utmaning i detta är att integrera 

hållbar mobilitet i urban design. Studien visar att det finns olika förhållningssätt för att integrera 

hållbar mobilitet i den urbana miljön. Tre teoretiska huvudkoncept presenteras för urban design 

som kan skapa förutsättningar för hållbar mobilitet, (1) struktur och sammanhang, (2) täthet, 

funktionsblandning och transportsätt samt (3) low- carbon communities (LCC). Dessa är mer eller 

mindre närvarande på nationell respektive kommunal nivå. Det empiriska resultatet visade 

emellertid att i det faktiska arbetet finns andra koncept för urban design och hållbar mobilitet som 

teorin inte behandlar. De empiriska koncepten som identifieras är upplevelseperspektiv, 

orienterbarhet, flexibilitet och aktiva fasader.  

 

Studien fördjupas endast i två kommuner som båda är relativt stora och belägna i södra Sverige. 

Storlek och geografisk kontext påverkar kommunens förutsättningar och det råder stor spridning 

för kommuners möjligheter. Studien är därför inte representativ för den kommunala nivån som 

helhet och hade behövt en annan metodologi för att kunna generaliseras i bredare mening. Å andra 
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sidan framkommer kommunala teman som kan användas som diskussionsmaterial för framtida 

studier.  

 

Urban design är ett sätt för samhällsplanerare att påverka den fysiska infrastrukturen och den 

mänskliga upplevelsen av mobilitet. Urban design påverkar såväl mobilitet som immobilitet, den 

här studien visar att utformning och gestaltning av urbana miljöer påverkar människors rörelse i 

tid och rum. Det är därför väsentligt att den urbana utformningen vi bygger idag skapar bästa 

möjliga förutsättningar för hållbar mobilitet. Samtidigt råder stor osäkerhet över framtida behov 

av mobilitet och en flexibel utformning är därmed avgörande. För att bygga hållbara städer som 

bidrar till god livskvalitet behöver hållbar mobilitet integreras i planeringen av urban design och 

samhällsplanering måste inkludera människors möjlighet till mobilitet i den urbana utformningen.  
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10.  Bilagor  
 
Bilaga 1 
Mall för analys (utförlig) 

 
Huvudkoncept Underliggande tema Förklaring teori 

Struktur och 
sammanhang 

1.a. Network Permeability 
(nätverks permeabilitet) 
 

 
 

1.b. Bebyggelsestruktur 
 

1.c. Mänskliga möten 
 

1.d. Lokalisering 

Den totala yta som görs tillgänglig för 
aktiva transporter eller annan mänsklig 
aktivitet.  
 
Direkt relaterbart till idén om ‘liten 
kvartersstruktur’ 
 
Stadens struktur. Tex i form av rutnät 
eller  cul-de-sacs.  
 
Skapa ytor för att främja mänskliga 
möten.  
 
Platsers, byggnaders och strukturers 
relation till varandra.  

Täthet, 
funktionsblandning och 
transportsätt 

2.a. Urbanitet, tät- och 
funktionsblandad 
bebyggelse 
 
 2.b. Effektiv 
markanvändning 
 
2.c. Aktiva transporter och 
kollektivtrafik 
 
2.d. Tillgänglighet- 
Mänskliga förutsättningar  

Integration och koncentration av 
funktioner. Levande stadsrum 
 

Kompakt stad för ett effektivt 
markutnyttjande.  
 
Lokal närhet för att skapa förutsättningar 
för aktiva transporter.  
 
Urban utformning som är tillgänglig för 
alla 

LCC 3. Low- carbon 
communities.   

Utformning av bebyggelse för att uppnå 
klimatmål. Reducera klimatpåverkan, 
ofta relaterat till globala målsättningar.  
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Bilaga 2 
Intervjufrågor som skickades i förväg  
Intervjutillfälle 1  

Intervjutillfälle 2 
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide 1 
 
Malmö stad  
Delfrågeställning som intervjuer syftar till; 

• På vilket sätt återspeglas/ reflekteras hållbar mobilitet i det kommunala arbetet med 
urban design? 
 

Presentera dig själv. Fråga om tillåtelse att spela in 
 
Förklara uppsatsens syfte; 

• Syftet med den här uppsatsen är att ta studera hur hållbar mobilitet integreras i urban 
design. Detta görs genom att studera styrdokument för urban design och arkitektur på 
nationell respektive kommunal nivå. Arbetet ämnar undersöka hur hållbar mobilitet 
påverkar samhällsbyggandet gällande urban design i Sverige, det görs då bland annat 
genom att jag tittar på Malmö stad/ Linköping.  

___ 
 
Börja med en öppen och lätt fråga.  

• Vad är din tjänst på kommunen?  
• Vad har du för spontana tankar om hållbar mobilitet? 

 
• Hållbar mobilitet står på iaf två ben kan man säga, ett är det som handlar om 

trafikplanering och det andra är urban design. Min forskning placeras framför allt i det 
andra benet, när det gäller urban design, fysisk planering och urban utformning.  

• Vad ser du som viktigt att tänka på och arbeta med inom urban design för att 
skapa förutsättningar för hållbar mobilitet/ tillgänglighet?  

• (Tex kvarterstrukturer, mänskliga möten, urbanity, reducerad 
klimatpåverkan) 

 
• Hur upplever du att hållbar mobilitet reflekteras i Malmö Stads nio 

teser om arkitektur, form och gestaltning? Exempel? (konkret?) 
 

• Ex på konkret som jag hittade i var detta: 
• Tes 1. Arkitekturen ska tillföra värden till alla människor i Malmö 

• Närhet i lokal skala.  
• Närhet underlättar det vardagliga livet då människor får tillgång till 

olika funktioner mötesplatser och rekreationsmöjligheter inom korta 
avstånd. Vilket i sin tur underlättar för aktiva transporter.  

Tes 3. Arkitekturen ska vara inbjudande och tillgänglig 
• Flerfunktionella parkeringshus. Bilpool och cykelparkering  

 
Fördjupa: 

• Hur arbetar du eller stadsbyggnadskontoret med att skapa ytor för människors rörelse 
eller förflyttning? Exempel? Fasadlängder, kvartersstorlek, kontinuerligt gatunät/ 
stadsstruktur? 

 
• Hur arbetar du eller stadsbyggnadskontoret med att skapa täthet, närhet och blandning? 

Exempel? Närhet i den lokala skalan och bostadsnära vardagsliv? Hållbar mobilitet där? 
 

• Hur arbetar du eller stadsbyggnadskontoret med klimatmål i förhållande till mobilitet 
och urban design? Exempel? Bilpool, kollektivtresande, hur priorieras klimatfrågan? 
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Avslutningsvis  

• Om du fick önsketänka; hur skulle du vilja malmös urbana rum för mobilitet såg ut i 
framtiden? 

 
• Finns det något du vill tillägga? Extra: Vilka svårigheter ser du för genomförandet? 

Från resultat: 
• Nätets mått, maskornas storlek, diskuteras under rubrik Fastighetsbildning. fråga! 
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Bilaga 4 
 
Intervjuguide 2 
 
Linköpings kommun  
Delfrågeställning som intervjuer syftar till; 

• På vilket sätt återspeglas/ reflekteras hållbar mobilitet i det kommunala arbetet med 
urban design? 

 
Presentera dig själv. Fråga om tillåtelse att spela in 
 
Förklara uppsatsens syfte; 

• Syftet med den här uppsatsen är att ta studera hur urban design kan skapa 
förutsättningar för hållbar mobilitet. Detta görs genom att studera styrdokument för 
urban design och arkitektur på nationell respektive kommunal nivå. Arbetet ämnar 
undersöka hur hållbar mobilitet påverkar samhällsbyggandet gällande urban design i 
Sverige, det görs då bland annat genom att jag tittar på Malmö stad/ Linköping.  

 
___ 
 
Börja med en öppen och lätt fråga.  

• Vad är din tjänst på kommunen?  
• Vad har du för spontana tankar om hållbar mobilitet? 

 
• Hållbar mobilitet står på iaf två ben kan man säga, ett är det som handlar om 

trafikplanering och det andra är urban design. Min forskning placeras framför allt i det 
andra benet, när det gäller urban design, fysisk planering och urban utformning.  

• Vad ser du som viktigt att tänka på och arbeta med inom urban design för att 
skapa förutsättningar för hållbar mobilitet/ tillgänglighet?  

• (Tex kvarterstrukturer, mänskliga möten, urbanity, reducerad 
klimatpåverkan) 

 
• Finns det något i Linköpings arkitekturprogram som du upplever kan 

vara ett sätt att skapa förutsättningar för hållbar mobilitet/rörelse? I de 
tre byggstenarna, stadsbyggnadsprinciperna, eller inom hållbart 
stadsbyggande?  

• “Ett kontinuerligt gatunät, koldioxidneutral kommun år 2025 
stödjs bl.a. genom att en tätare bebyggelse bidrar till mer cykel- 
och kollektivtrafikanvändning”. Konkret? Exempel?  

 
Fördjupa: 

• På temat om kontinuerligt gatunät, som är en byggstenarna. Finns det något annat som 
ni arbetar med för att skapa ytor för människors rörelse eller förflyttning? Exempel? 
Fasadlängder, kvartersstorlek? 

 
• Skulle du kunna utveckla lite om hur ni arbetar med att skapa täthet, närhet och 

blandning? Finns det något konkret? Har du något exempel? 
 

• Och för att fortsätta lite på täthet och närhet, i programmet står även att det bidrar till att 
uppnå kommunens mål om att vara koldioxidneutralt 2025 i och med att det främjar 
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aktiva transporter och kollektivtrafik. (Det kanske inte är helt ditt område) men finns 
det något annat ni jobbar med i den omställningen? Exempel?  

 
Andra funderingar: 
 

• Huvudentréer vänds mot gatan. Skulle du kunna utveckla det lite?  
 

• I arkitekturprogrammet talas det även om att offentliga rum ska göras synliga och 
tydliga. Skulle du kunna utveckla det lite?  

 
Avslutningsvis  

• Om du fick önsketänka; hur skulle du vilja linköpings urbana rum för mobilitet såg ut i 
framtiden? 

 
• Finns det något du vill tillägga? Extra: Vilka svårigheter ser du för genomförandet? 

 


