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Extended abstract till Nationella konferensen i transportforskning 2014  

Till Koglin, Lunds universitet 

Stadsplanering och transporter – Vad är stadsplanering och vad kan 
stadsplanering påverka? 

Inledning och bakgrund 

En hållbar och attraktiv stad förutsätter trygghet, tillgänglighet och ett hållbart 
transportsystem. För att åstadkomma dessa urbana kvaliteter måste dagens transportsystem 
förändras. Här spelar stadsplaneringen en nyckelroll genom att utforma städer på ett sådant 
sätt att människor uppmuntras att välja eller åtminstone ges möjlighet att välja hållbara 
transportmedel, såsom cykel eller kollektivtrafik (Banister 2008, Næss 2011). Hur vi rör oss i 
staden och vad vi upplever som hinder för oss är också av stor betydelse för vilka färdmedel 
vi använder till vardags. De strukturella förutsättningarna, såsom infrastrukturen, 
bebyggelsens form och sociala strukturer, påverkar upplevelsen av vår mobilitet och 
därigenom vårt val av färdmedel (Cresswell 2010, Koglin 2013). 

En viktig fråga för den hållbara staden är hur man kan påverka människors resbeteende. 
Resbeteendet är starkt kopplat till stadens utformning och i Sverige är det framför allt 
kommunerna som har inflytande över denna, eftersom kommunernas planmonopol är fastlagt 
i Plan- och bygglagen (PBL). Men hur mycket kan en stadsplanerare verkligen påverka 
stadens utformning idag? Med andra ord: Hur mycket makt ligger hos stadsplaneraren i en 
svensk kommun att påverka aspekter i staden som kan påverka människors val av färdmedel? 
Dessa frågor ska belysas i detta paper. 

Syfte med detta paper är att analysera vad forskningen har kommit fram till när det gäller 
kopplingen mellan stadsplanering, transporter och markanvändningen. Vidare ska, med hjälp 
av intervjuer med tjänstemän och planerare, analyseras vilka tendenser som kan observeras i 
dagens stadsplanering. Dessutom ska det utvecklas ett ramverk som kan användas för att 
analysera stadsplanering. 

Frågeställningarna i studien är följande: 

 Hur bör begreppet stadsplanering (stadsplaneringsåtgärder) förstås, tolkas och 
avgränsas i samband med att man vill studera hur stadsplanering påverkar biltillgång, 
bilanvändning, resande, tillgänglighet och resandets ekonomi, samt 
välfärdsfördelningen mellan hushåll och individer? 

 Hur kan ett analytiskt ramverk för empiriskt grundad analys av de frågor som nämns i 
föregående punkt utformas? 

 

Metod 

För att kunna svara på frågorna i inledningen har det genomförts en litteraturstudie om ämnet. 
Dessutom har det utförts ett antal intervjuer med tjänstemän och planerare som är verksamma 
vid Boverket, Trafikverket, Region Skåne, ett exploateringsföretag och vid Malmö Stad, 
Stockholm Stad, Umeå kommun och Norrköping kommun. Utöver dessa intervjuer 
genomfördes även en fokusgruppsintervju med forskare vid Lunds universitet som studerar 



staden och stadsplanering. Datainsamlingen skedde under februari och mars 2014. Då detta är 
ett kvalitativt datamaterial kan det inte göras några generaliseringar för hela Sverige. Dock 
kan utläsas tendenser i svenska stadsplanering utifrån materialet. Med utgångspunkt i det 
insamlade materialet har det utvecklats ett teoretiskt ramverk för empiriska analyser av 
stadsplanering. 

 

Resultat 

Intervjuerna visade på enhetliga tendenser inom svensk stadsplanering och tydliggjorde att det 
finns en stark koppling och en växelverkan mellan stadsplanering och transporter. Resultaten 
tydde dessutom på att stadsplaneringen i Sverige har genomgått en förändring under de 
senaste tio åren och att makten över stadens utformning har förskjutits från planeraren till 
andra aktörer. Utöver detta visades att stadsplanering spela en stor roll för människors val av 
färdmedel och för hållbarheten i staden. Dock påverkas stadsplaneringen inte enbart av 
stadsplanerare utan även av många andra intressen. 

 

Bengt Holmberg och Lena Hiselius, verksamma vid samma institution, är medförfattare till 
detta paper. 
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