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Förord 
Denna rapport är en del av avrapporteringen av projektet Energi och transporter – 
planerings- och beslutsprocesser, aktörer och politik. Projektet har finansierats av 
Energimyndigheten. Bakgrunden till projektet är att vi trots stor kunskap om hur 
miljövänligare transportsystem ska skapas, och politiska mål om ”grönare” transporter, 
har en omställningstakt som går förhållandevis långsamt. Forskningsprojektet har haft 
som mål att belysa orsakerna till detta på kommunal och regional nivå samt att föreslå 
policyrekommendationer som kan öka omställningstakten.  

Forskningsprojektet har utförts i anslutning till verksamheten i den nationella 
forskarskolan Program energisystem.  

 

 

Linköping, juli 2012 

Robert Hrelja 
 

 



 

VTI rapport 754 

Kvalitetsgranskning 
Granskningsseminarium genomfört 21 juni 2012 där Satu Heikkinen var lektör. Robert 
Hrelja har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Projektledarens närmaste 
chef Tomas Svensson har därefter granskat och godkänt publikationen för publicering 3 
juli 2012. 

 
Quality review 
Review seminar was carried out on 21 June 2012 where Satu Heikkinen reviewed and 
commented on the report. Robert Hrelja has made alterations to the final manuscript of 
the report. The research director of the project manager Tomas Svensson examined and 
approved the report for publication on 3 July 2012. 

 

 



 

VTI rapport 754 

Innehållsförteckning 
 
Sammanfattning ................................................................................................. 5 

Summary ............................................................................................................ 7 
1 Inledning .................................................................................................. 9 
1.1 Miljövänligare transportsystem och kommunen som administrativt 

landområde ............................................................................................ 11 
1.2 Miljövänligare transportsystem och kommunen i regionen .................... 12 
1.3 Syfte och disposition 13 

2 Metod ..................................................................................................... 14 
2.1 Material .................................................................................................. 16 

3 Utbyggnad av handelsområdet Marieberg i Örebro ............................... 17 
3.1 Utvecklingen styrs från fall till fall ........................................................... 17 
3.2 Slutsatser ............................................................................................... 20 

4 IKEAs etablering i Borlänge ................................................................... 23 
4.1 IKEAs påverkan på beslut och planering ............................................... 24 
4.2 IKEA och miljövänliga transportsystem .................................................. 25 
4.3 Slutsatser ............................................................................................... 27 

5 Kollektivtrafik i Skåne ............................................................................. 29 
5.1 Regionala visioner ................................................................................. 30 
5.2 Former för styrning och samordning ...................................................... 31 
5.3 Besluts och planeringspraktiker ............................................................. 32 
5.4 Slutsatser ............................................................................................... 33 

6 Avslutande diskussion ........................................................................... 35 
6.1 Fortsatt forskning ................................................................................... 37 

Litteratur ........................................................................................................... 38 

 

 
 



 

VTI rapport 754 



 

VTI rapport 754 5  

Miljövänligare transporter? Mål- och intressekonflikter i kommunala och 
regionala besluts- och planeringsprocesser 
av Robert Hrelja 
VTI 
581 95 Linköping 

 

 

 
Sammanfattning 
Trots politiska mål om miljövänligare transportsystem och förhållandevis stor kunskap 
om lämpliga åtgärder går omställningen sakta. Transportsektorns ofta konfliktfyllda 
besluts- och planeringsprocesser gör att man i tidigare forskning har menat att transport-
forskningen i högre grad borde studera hur mål- och intressekonflikter påverkar om-
ställningen. Syftet med denna rapport är att analysera hur mål- och intressekonflikter 
påverkar möjligheterna att skapa miljövänligare transportsystem på kommunal och 
regional nivå. Det undersöks genom att besluts- och planeringsprocesser analyseras i två 
kommuner och en region; Örebro, Borlänge och Skåne. Fallen beskriver hur politikers 
och tjänstemäns intressen, ställningstaganden och avvägningar mellan mål påverkar 
besluts- och planeringsprocessernas utfall.  

Fallstudien av utbyggnaden av handel i Örebro analyserar kortsiktiga kommunala beslut 
och planering som leder till mer transporter med bil. Den visar hur kommunen 
tillämpade en strategi som gick ut på att väga mål mot varandra från fall till fall i varje 
enskilt planärende. Örebrofallet visar hur tillsynes kortsiktiga besluts- och planerings-
processer i själva verket kan bygga på högst sofistikerade strategier för att hantera 
komplexa avvägningar mellan konkurrerande mål. Fall till fall-styrningen resulterade i 
att mål om ekonomisk tillväxt fick förtur över miljömål. Också i Borlänge var 
politikerna tvungna att väga mål mot varandra i anslutning till handelsetableringar. 
Politikerna hade ambitioner att hantera negativa konsekvenser av Ikeas bilbaserade 
företagskoncept för miljö- och klimatmål genom en satsning på gång-, cykel- och 
kollektivtrafik, men försöken resulterade ändå i en konventionell planering med fokus 
på biltrafik och storskaliga väginvesteringar. Dessa båda exempel illustrerar på olika 
sätt hur kommuner låser sig fast i bilbaserade transportsystem, trots politiska mål om 
motsatsen. Kommunernas ekonomiska drivkrafter, kommunal konkurrens om företag 
och en svag regional planeringsnivå är några skäl till att det sker. Skånefallet visar 
samtidigt hur kommuners ekonomiska drivkrafter kan möjliggöra kommunal sam-
ordning och skapandet av regionalt fungerande kollektivtrafiksystem. Samordning 
mellan kollektivtrafik- och fysisk planering hade bäst förutsättningar i Skåne när god 
regional kollektivtrafikförsörjning ökade attraktiviteten på ny bostadsbebyggelse.  

De tre exemplen visar sammantaget hur kommuners ekonomiska drivkrafter måste 
hanteras och styras för att det ska vara möjligt att öka takten i omställningen mot 
miljövänligare transportsystem. Det finns åtminstone två sätt att göra det på. Det första 
sättet är att förändra lagstiftning och regelverk för kommunalt beslutsfattande och 
planering. Man kan till exempel reglera detaljhandelns utveckling genom ny 
lagstiftning. Det skulle förutom att tvinga fram kommunal samordning påverka 
maktrelationerna mellan företag och kommuner som företag kan använda för att spela ut 
kommuner mot varandra. Förändrad lagstiftning skulle begränsa det kommunala 
planmonopolet. Begränsningar av det kommunala planmonopolet är en mycket 
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kontroversiell fråga som det finns litet politiskt stöd för. Det andra sättet att angripa 
problemet är därför att inom ramen för rådande lagstiftning utnyttja kommunernas 
ekonomiska drivkrafter för att få till stånd en mer miljövänlig samhällsplanering. 
Exemplet med kollektivtrafikens styrning och regional samordning av 
samhällsplanering i Skåne visar att det kan vara en framkomlig väg för att få till stånd 
miljömässigt ”bättre” beslut och planering. Framtida forskning bör därför studera denna 
möjlighet mer i detalj.  
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Environmentally friendly transport systems? Conflicting aims and interests in 
decision-making and planning processes at the regional and local authority level  
by Robert Hrelja 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95 Linköping, Sweden 

 

  

 
Summary 
A more environmentally friendly transport system is supported by both official policy 
and a comparatively large body of knowledge concerning practical implementation. 
Despite this, real change is slow. The transport sector’s decision-making and planning 
processes are often characterized by conflict, and as a consequence previous studies 
have concluded that transport research should largely concern itself with how the 
process of change is influenced by conflicting aims and interests. The purpose of this 
report is to analyse how conflicting objectives and interests affect the possibilities for 
creating more environmentally friendly transport systems at the local and regional level 
in Sweden. The issues are addressed through an analysis of the decision-making and 
planning processes at two local authorities – Örebro and Borlänge – and one region, 
Skåne. These case-studies describe how the interests of politicians and officials, and 
their attitudes and priorities with respect to various objectives, influence the outcome of 
decision-making and planning processes.  

One case-study concerns the expansion of commercial activity in the city of Örebro, and 
analyses how decision-making and planning that was focused on the short-term resulted 
in an increase in private car use. The study shows how the local authority adopted a 
strategy of weighing the benefits of individual planning decisions against one another 
on a case-by-case basis. The example of Örebro shows how, what appears to be short-
term decision-making and planning processes, can in practice be based on sophisticated 
strategies for handling complex evaluations of competing objectives. Here, case-by-case 
regulation resulted in the goal of economic development gaining priority over environ-
mental aims. Similarly, in the city of Borlänge politicians were forced to assess the 
relative merits of conflicting objectives in connection with commercial development. 
Local politicians were keen to address the negative consequences of IKEA’s car-based 
business concept for environmental and climate-change objectives through support for 
pedestrians, cyclists, and public transport users, but the attempt nevertheless resulted in 
a conventional planning scheme with a focus on car traffic and large-scale investment in 
roads. Both these examples illustrate how in different ways local authorities become 
locked into car-based transport systems, despite policy objectives to the contrary. 
Reasons for this include the local authorities’ fundamental economic motives, compe-
tition between authorities to attract businesses, and a weak regional planning regime. At 
the same time, the case of Skåne shows how a local authority’s economic motives can 
instead enable cooperation between authorities and the creation of public transport 
systems that function well at the regional level. The conditions for cooperation between 
public transport planning and urban planning were at their best in Skåne, where good 
regional public transport enhanced the attractiveness of new housing developments. 

These three examples together show how a local authority’s economic motives need to 
be managed and regulated in order to facilitate an increased rate of conversion to more 
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environmentally friendly transport systems. There are at least two ways to achieve this. 
The first is to change the legislation and regulations governing local authority decision-
making and planning. It would, for example, be possible to regulate retail development 
through new legislation; apart from ensuring cooperation between local authorities, it 
would influence the power relationships between companies and local authorities, 
which at present allow businesses to play authorities off against one another. Revised 
legislation could restrict the ‘planning monopoly’ held by local authorities. Such 
restrictions are a highly controversial issue, and attract very little political support. 
Another way to tackle the problem would therefore be to work within the framework of 
existing legislation and to use the local authorities’ economic motives to put in place 
more environmentally friendly social planning. The example of public transport 
regulation, regional cooperation, and social planning in Skåne shows one possible way 
forward to enhanced decision-making and planning as seen from an environmental 
perspective. Future research should therefore study this issue in greater detail.  
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1 Inledning 
Transportsektorn stod år 2010 för 23 procent av den totala energianvändningen, och 
inrikes transporter för 31 procent av utsläppen av växthusgaser.1 Det finns relativt stor 
kunskap om hur svenska tätorters fysiska utformning påverkar resmönster och därmed 
trafikens energianvändning och koldioxidutsläpp.2 Vi vet också vilka de viktigaste 
åtgärderna är för att skapa miljövänligare transportsystem. Det blir även allt vanligare 
att kommuner har ambitiösa långsiktiga mål om miljövänligare transporter. Trots 
kunskap om lämpliga åtgärder och kommunala mål om mer miljövänliga 
transportsystem går omställningen långsamt. Forskare som studerar omställningen 
uttrycker ibland frustration. Den norske transportforskaren Gustav Nielsen skriver:  
 

Resultat från mer än 30 års forskning och praktisk erfarenhet finns 
tillgänglig, men används fortfarande inte i den politiska debatten, 
transportpolicy eller  i praktisk planering av våra städer.3 

 

Ett växande antal forskare ställer därför frågan varför utfallet av den kommunala 
transportpolitiken och planeringen sällan motsvarar de långsiktiga politiska målen.4 En 
anledning är att förändringar av transportsystem kan vara kontroversiella eftersom de 
ofta leder till mål- och intressekonflikter. Redan för mer än tjugo år sedan menade 
transportforskaren Susan Owens att starka särintressen och politiska kontroverser var de 
främsta orsakerna till svårigheterna att skapa mer energisnåla transportsystem.5 
Transportsektorns ofta konfliktfyllda besluts- och planeringsprocesser gör att man i 
tidigare forskning har menat att transportforskningen i högre grad borde studera 
samordning, intressekonflikter och maktförhållanden mellan aktörsgrupper.6 
Transportpolitiken har t.o.m. beskrivits som en kamp om mobilitet mellan aktörer med 
olika intressen.7 För att förstå svårigheterna och möjligheterna att skapa miljövänligare 
transportsystem behövs beskrivningar av hur politiker och tjänstemän hanterar mål- och 
intressekonflikter, och hur maktrelationer mellan aktörsgrupper påverkar beslut och 
planering. 

I denna rapport kommer intresse- och målkonflikter att studeras i anslutning till 
kommunal och regional samhällsplanering. Trafikens energiförbrukning och utsläpp kan 
påverkas genom en samhällsplanering som påverkar hur ofta, hur långt och med vilka 
färdmedel vi reser. Det kan ske genom att bebyggelsen förtätas. Därmed ökas 
kollektivtrafikens kundunderlag. Kommuner kan också planera bostäder, arbetsplatser 
och handel i närhet av varandra för att påverka både behovet av att resa och längden på 
resorna.8 Energieffektiviseringar av transportsektorn är ett av de vanligaste 
åtgärdsområdena i kommunala energi- och klimatstrategier.9 De åtgärder som pekas ut 
har ofta ambitionen att minska bilresandet och öka andelen gång-, cykel-, och 
kollektivtrafik, bl.a. genom förtätning och lokalisering av ny bebyggelse till bra 

                                                 
1 Energimyndigheten 2011. 
2 Naess 1993. 
3 Vägverket 2007, s. 159. Författarens översättning.  
4 Banister 2008, s.76. 
5 Owens 1986, s. 40.  
6 Pemberton 2000, p. 296, Bickerstaff & Walker 2005. 
7 Hildén et al. 2004 och Lindseth & Reitan 2007. 
8 Naess 1993. 
9 Gustafsson et al. 2011.  
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kollektivtrafiklägen. Samhällsplaneringen hanterar emellertid komplexa frågor om en 
kommuns fysiska, sociala och ekonomiska utveckling. Kommunala politiker och 
tjänstemän måste ofta hantera målkonflikter i konkreta besluts- och planeringsärenden. 
En klassisk konflikt är mellan ekonomisk tillväxt och miljö, som ibland yttrar sig som 
en fråga om exploatering eller bevarande vid tätortsutbyggnad. Politiker och tjänstemän 
med olika sektorsansvar kan därtill företräda olika intressen. Samtidigt finns det aktörer 
utanför den kommunala politiken och förvaltningen som försöker att påverka 
kommunala beslut och samhällsplanering, t.ex. statliga myndigheter, företag, bygg-
herrar och intresseorganisationer. Dessa aktörers ställningstaganden och ageranden 
påverkar också möjligheterna att skapa miljövänligare transportsystem.  

Forskning om kommunala och regionala besluts- och planeringsprocesser i arbetet med 
miljövänliga transporter har lyft fram flera faktorer som hindrar eller underlättar en 
omställning. Vissa faktorer berör kommunen som administrativt landområde eller som 
organisation, medan andra berör verksamheten ”utåt” för t.ex. medborgare och 
näringsliv. Begreppet kommun har därmed flera betydelser. En kommun är för det 
första en organisation med kommunstyrelse, kommunfullmäktige, nämnder, 
förvaltningar och bolag med personal. En kommun är för det andra ett administrativt 
avgränsat landområde med visst själstyre och lagstadgat ansvar för t.ex. plan- och 
byggfrågor.10 Många resor sker även mellan kommuner varför även transporternas 
regionala arena måste beaktas när man studerar förutsättningarna för miljövänligare 
transporter. I denna rapport står kommunen som administrativt landområde och roll i ett 
regionalt sammanhang i fokus.  

Kommuner har beroende på arena olika verktyg att använda för att påverka antalet 
resor, reslängder och val av färdmedel. Kommuner har som administrativt landområde 
ansvar för den långsiktiga utvecklingen av mark och vatten. Enligt Plan- och bygglagen 
är det en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten.11 Det 
så kallade planmonopolet ger svenska kommuner en i internationell jämförelse stark 
ställning och goda planmässiga möjligheter att påverka resmönster och färdmedelsval 
genom att styra bebyggelsens lokalisering och därmed transporternas utveckling.  

Samtidigt sker en ökande andel resor mellan kommuner. Det är en utveckling som 
förstärks av politiska mål om regionförstoring som innebär att politiker försöker skapa 
funktionellt fungerande regioner för arbete, service och fritid. I ett regionalt perspektiv 
påverkar lokaliseringen av bostäder, service, handel och arbetsplatser i en kommun 
resandet i omkringliggande kommuner. I plan- och bygglagen finns krav på 
mellankommunalt samråd i planeringen, men Sverige saknar en stark regional 
planeringsnivå som samordnar kommunernas fysiska planering. Den svaga svenska 
regionala planeringsnivån, och frånvaron av formella mekanismer för samordning av 
kommuners fysiska planering, gör att samordningen måste ske på frivillig basis. 
Därmed blir enighet och samsyn mellan kommuner om långsiktiga utvecklingsfrågor 
viktiga.  

Det finns ett antal problemområden som man kan identifiera utifrån tidigare forskning i 
anslutning till kommunen som landområde och kommunens roll i regionen. Den 
följande redogörelsen av problemområden har inte anspråk att vara fullständig. Den 
identifierar några centrala problemområden, som påverkar omställningen av 
transportsystemet, och används för att identifiera relevanta forskningsfrågor. 

                                                 
10 Fallde 2011, s.6. 
11 Plan- och bygglag (2010:900).  
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1.1 Miljövänligare transportsystem och kommunen som 

administrativt landområde 
Ansvaret för de övergripande planbesluten decentraliserades i Sverige från 
länsstyrelserna till kommunerna 1987. Som en förutsättning för decentraliseringen 
infördes krav på kommunala översiktsplaner som skulle visa kommunernas strategiska 
viljeinriktning med den långsiktiga fysiska utvecklingen. Översiktsplanerna ska ge 
vägledning för senare och mer kortsiktig detaljplanering. Det finns tecken på att den 
svenska översiktsplaneringen delvis tappar karaktären av strategisk plan, och att den 
kommunala planeringen blivit mer kortsiktig12 och projektinriktad.13 Vissa kommuner 
använder planeringen för att möjliggöra snabb administrativ hantering av företags- och 
handelsetableringar. Det finns därmed en risk att de planeringsverktyg som finns 
används för att skapa förutsättningar för snabba flexibla beslut istället för att fungera 
som strategiska verktyg i styrningen mot långsiktiga samhällsmål. Andra kommuner 
försöker att hantera så många nationella och lokala mål, medborgares, företags och 
organisationers intressen som möjligt i översiktplaneringen.14 En plan som behandlar 
allt riskerar att bli en plan utan strategisk inriktning. Dessa båda strategier kan leda till 
att det är i detaljplaneringen som de verkliga avgörandena mellan mål och intressen 
sker. Det kan i sin tur resultera i kortsiktighet och ett glapp mellan mål i långsiktiga 
planer och beslut i enskilda planärenden om nya bostadsområden, företags- och 
handelsetableringar. Det finns också en risk att kortsiktighet och frånvaro av strategiska 
ställningstaganden leder till ökat inflytandet från näringslivet som inte primärt 
företräder miljövänligare transporter.  

Utifrån dessa trender kan två problemområden identifieras som kräver fördjupad analys. 

 
1.1.1 Problemområde 1: kortsiktiga besluts- och planeringsprocesser 
Förekomsten av vad tidigare studier har beskrivit som kortsiktiga besluts- och 
planeringsprocesser är ett första analytiskt problemområde. Enligt planeringsforskaren 
Kristina Nilsson sker i synnerhet avvägningar mellan mål ad hoc-mässigt i anslutning 
till tillväxtmotiverade planeringsärenden om företags- och handelsetableringar.15 Denna 
form av ”fall till fallstyrning” syftar till att snabbt hantera uppkomna planärenden och 
skapa flexibilitet och planeringsmässig handlingsfrihet. Denna planering är i sin mest 
utvecklade form en administrativ process där nödvändiga planer för framtida 
utbyggnader färdigställs alltmedan behovet av dem uppstår, och den följer inte en 
koordinerad strategi. Själva planeringsprocessen startar ofta efter att de viktiga politiska 
besluten om utformning av projekten i praktiken är fattade. Förekomsten av sådan 
kortsiktig planering kan vara en anledning till att besluts- och planeringspraktiken kan 
fortgå opåverkad av den ofta högt ställda miljöretoriken. Det finns emellertid få studier 
som i detalj studerar politikers och tjänstemäns agerande i tillsynes kortsiktiga 
kommunala besluts- och planeringsprocesser inom transportområdet.  

 

                                                 
12 Emmelin & Lerman 2006. 
13 Schønning Sørensen 2007. 
14 Nilsson 2007.  
15 Ibid.  
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1.1.2 Problemområde 2: företags påverkan på kommunala beslut och 
planering 

Ett andra och anknytande problemområde handlar om företags påverkan på kommunala 
besluts- och planeringsprocesser. Förekomsten av kortsiktiga besluts- och planerings-
processer i anslutning till tillväxtmotiverade planeringsärenden indikerar att företag kan 
ha stort inflytande över kommunala beslut och planering. 16 Detaljplaneringen har enligt 
vissa tidigare studier fått karaktären av frimärksplaner, dvs. ”planer för en begränsad 
exploatering”, som ett sätt att tillgodose näringslivets önskemål om mark och 
byggnadstillstånd.17 Samtidigt har kommuner ofta långsiktiga mål om minskade utsläpp 
och ett mer energieffektivt transportsystem, vilka kan hamna i konflikt med 
näringslivspolitiska mål. Men det finns lite forskning om hur kommuner hanterar 
sådana komplexa avvägningar, eller hur maktrelationer mellan kommuner och företag 
påverkar kommunala beslut och planering.  

 
1.2 Miljövänligare transportsystem och kommunen i regionen 
Många kommunala beslut påverkar omkringliggande kommuner eftersom resmönster 
och färdmedelsval påverkas av var service, arbetsplatser och bostäder är lokaliserade i 
ett regionalt sammanhang. Det gör kommunal samordning av fysisk planering viktig 
samtidigt som, vilket redan har beskrivits, den regionala planeringsnivån är svag. 
Regionala frågor måste hanteras i ett regionalt sammanhang som ofta beskrivs som 
fragmenterat. Förmågan till regional samordning försvåras av att ansvarsområden är 
uppdelade mellan kommuner, landsting och länsstyrelser. Förutsättningarna för 
samordning och samsyn försvåras ytterligare av att politiker och tjänstemän ofta 
beskriver relationerna mellan kommuner i termer av tätortshierarkier och konkurrens 
om företag, handel och invånare.18 Kommuners strategier för ekonomisk tillväxt och 
attraktionskraft, och därmed ambitioner om att stärka sin position i hierarkin av tätorter 
på bekostnad av andras, blir naturlig med en sådan verklighetsbeskrivning. Även 
regioner agerar på ett betydligt mer kraftfullt sätt än tidigare för att skapa 
arbetsmarknadsförstoring, växande befolkning och för att attrahera företag.19 Det 
försvårar ytterligare kommunal samordning och den regionala styrningen av 
transportsystemets utveckling.  

 
1.2.1 Problemområde 3: mellankommunal samordning och regional 

kollektivtrafik  
I vissa fall är utvecklingen av miljövänligare transportsystem i högsta grad en regional 
angelägenhet som förutsätter att kommuner framgångsrikt hanterar intressekonflikter, 
enas om och genomför regionala strategier för transporternas utveckling. Effektiva och 
väl fungerande regionala kollektivtrafiksystem förutsätter exempelvis integration mellan 
lokala och regionala nätverk, kända stamlinjer längs kundtäta sträckningar mellan större 
tätorter och integration av transport- och fysisk planering på såväl kommunal och 
regional nivå för att säkerställer hög framkomlighet. Men det finns flera potentiellt 
kontroversiella prioriteringsfrågor för kommuner och regionala kollektivtrafikmyndig-
heter som kan försvåra utvecklingen av effektiva regionala kollektivtrafiksystem. 

                                                 
16 Emmelin & Lerman 2006.  
17 Ibid. 
18 Kåpe 1999.  
19 Magnusson 1997, s. 98. 
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Utformningen av kollektivtrafiken kan vara kontroversiell eftersom den reser frågan om 
var i systemet resurser ska satsas. Ska man prioritera utbyggnad längs starka pendlings-
stråk mellan större tätorter på bekostnad av kundmässigt ”svagare” stråk? Hur man ska 
behandla glesbygd och kollektivtrafiktjänster i områden med svag efterfrågan? En 
annan kontroversiell fråga är kommunal samordning av fysisk planering. Försök till 
regional styrning av den fysiska planeringen är kontroversiella eftersom de utmanar 
kommuners planmonopol som ofta används som ett näringspolitiskt verktyg i 
konkurrensen med omkringliggande kommuner om företagsetableringar.  

 
1.3 Syfte och disposition 
De ovan redovisade problemområdena visar att det är viktigt att analysera mål- och 
intressekonflikter på kommunal och regional nivå. Det övergripande syftet med denna 
rapport är att analysera hur hanteringen av mål- och intressekonflikter påverkar 
möjligheterna att skapa mer miljövänliga transportsystem på kommunal och regional 
nivå. Det undersöks genom att politikers och tjänstemäns ställningstaganden, tolkningar 
och agerande analyseras i anslutning till de tre problemområden som identifierades 
ovan. Rapporten inriktas på följande forskningsfrågor: 

a) Problemområde 1: kortsiktiga besluts- och planeringsprocesser 
• Vilka konsekvenser får kortsiktiga besluts- och planeringspraktiker för 

miljö- och transportfrågornas hantering i beslut och planering? Påverkar 
fall till fallstyrningen miljöfrågans tyngd jämfört med andra mål om t.ex. 
ekonomisk tillväxt?  
 

b) Problemområde 2: företags påverkan på kommunala beslut och planering 
• Hur hanterar svenska kommuner företags önskemål om mark, 

byggnadstillstånd och väginvesteringar samtidigt som man försöker att 
skapa miljövänliga transportsystem? Hur stor påverkan har företag på 
kommunala beslut och planering? 
 

c) Problemområde 3: mellankommunal samordning och regionala strategier för 
kollektivtrafik  

• Hur skapas samsyn mellan kommuner och regionala 
kollektivtrafikmyndigheter om utformningen av regional kollektivtrafik? 
Vilka mekanismer möjliggör kommunal samordning av fysisk planering?  

Frågeställningarna besvaras genom analyser av tre kommunala och regionala besluts- 
och planeringsprocesser vars utfall påverkar hur ofta, hur långt och med vilka färdmedel 
människor reser.  

Rapporten är upplagd på följande sätt. I det följande metodkapitlet beskrivs de 
kommunala och regionala besluts- och planeringsprocesser som används för att besvara 
forskningsfrågorna. Kapitel tre till fem innehåller analyser av hanteringen av mål och 
intressekonflikter i kommunala och regionala besluts- och planeringsprocesser. 
Rapporten avslutas med kapitel sex där de viktigaste slutsatserna sammanfattas.  
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2 Metod  
För att svara på frågorna som identifierades i förra kapitlet kommer besluts- och 
planeringsprocesser i Örebro, Borlänge och Skåne att analyseras. Fallen handlar om 
utbyggnaden av två handelsområden i Örebro och Borlänge som riskerar att öka 
bilresandet, samt utvecklingen av väl fungerande kollektivtrafiksystem i Skåne. 
Ambitionen har varit att beskriva hur politikers och tjänstemäns intressen, ställnings-
taganden och avvägningar mellan mål påverkar besluts- och planeringsprocessernas 
utfall. Det innebär att jag försökt att beskriva besluts- och planeringsprocessernas 
förlopp över tid när det har varit möjligt.  

Örebro (ca 135 000 invånare) är beläget i södra Svealand och residensstad i Örebro län. 
Kommunen är ett regionalt centrum för utbildning, service och arbete. Örebro blev 
under efterkrigstiden en svensk föregångare för bilanpassade stadsbyggnadsprinciper.20 
Det har resulterat i ett Örebro, som i likhet med många andra tätorter idag, är anpassat 
till bilismen med hög kapacitet i vägnätet och god tillgänglighet för bilburna trafikanter. 
Tidigare forskning har visat att starka bilvänliga planeringstraditioner och diskurser i 
förvaltningen försvårar genomförandet av politiska mål om miljövänligare transporter i 
Örebro.21 Som tidigare beskrivits har tidigare forskning också visat att politiker och 
tjänstemän betonar utvecklingsmöjligheter i relation till en uppfattad mellankommunal 
konkurrens om företag och arbetsplatser.22 Örebros politiker har tydliga ambitioner att 
stärka Örebros position som en ledande regional handelsstad.23 Det innebär bl.a. att man 
vill utveckla kommunens externa handelsområden. Externa handelsområden leder till 
fler och längre resor med bil, och därmed till ökande koldioxidutsläpp.24 Trafiken 
representerar även en stor andel av handelsområdens totala energianvändning.25 Det gör 
kommuners hantering av externhandel intressant i anslutning till mål om miljövänligare 
transporter. Örebros politiker har också beslutat om en ny transportpolicy med högt 
ställda miljömål. Det innebär att kommunens politiker och tjänstemän måste hantera 
potentiella målkonflikter vid beslut och planering av externhandel. 

Tidigare forskning indikerar att kortsiktiga besluts- och planeringsprocesser i synnerhet 
utvecklas i anslutning till tillväxtmotiverade planeringsärenden om företags- och 
handelsetableringar. Den strategi för att hantera målkonflikter man har valt att tillämpa i 
Örebro har stora likheter med de som i tidigare forskning har beskrivits som kortsiktiga. 
Det gör Örebro relevant för analysen av problemområde 1; kortsiktiga besluts- och 
planeringsprocesser (Vilka konsekvenser får kortsiktiga besluts- och 
planeringspraktiker för miljö- och transportfrågornas hantering i beslut och planering? 
Påverkar fall till fallstyrningen miljöfrågans tyngd jämfört med mål om t.ex. ekonomisk 
tillväxt?). Dessa frågor analyserar i kapitel tre i samband med utbyggnaden av det 
externa handelsområdet Marieberg som ligger ca 9 km söder om centralorten Örebro.  

Den jämfört med Örebro mindre kommunen Borlänge (ca 49 000 invånare) är beläget i 
nordvästra Svealand ca 20 kilometer sydväst om Falun. Borlänge är liksom Örebro ett 
regionalt centrum för handel, och kommunens politiker har ambitioner att stärka 
Borlänges roll som handelsstad i Dalarna. Genom att attrahera ny handel kan Borlänge 
växa och stärka sin ställning mot regionens övriga tätorter. I kapitel fyra används 

                                                 
20 Hagson 1997, s. 313. 
21 Hysing 2010.  
22 Kåpe 1999, s. 249f.  
23 Örebro kommun 2004, s. 13. 
24 Forsberg et al. 1994, Hagson 2003, Vägverket 2003 och Määttä-Juntunen et al. 2011.  
25 Farreny, Gabarrell & Rieradevall 2008.  
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Borlänge för att studera problemområde 2; företags påverkan på kommunala beslut och 
planering (Hur hanterar svenska kommuner företags önskemål om mark, 
byggnadstillstånd och väginvesteringar samtidigt som man försöker att skapa 
miljövänliga transportsystem? Hur stor påverkan har företag på kommunala beslut och 
planering?) I kapitlet analyseras relationen mellan kommuner och företag i anslutning 
till ett nytt IKEA-varuhus i Borlänge. IKEA tillmäts en nära nog mytisk roll för 
utvecklingen av handel bland svenska kommuner. Den ekonomiska utvecklingskraft 
som ett IKEA-varuhus förväntas resultera i ger företaget en stark förhandlingsposition 
mot de kommuner som företaget är intresserat av att etablera sig i. Samtidigt som 
IKEAs miljöstrategi26 vill skapa mer energieffektiva transporter av produkter och 
kunder är det typiska IKEA-varuhuset lokaliserat till städers utkanter med god 
tillgänglighet för bilar och bra parkeringsmöjligheter. IKEAs bilbaserade 
företagskoncept innebär sålunda en utmaning för kommuner som har mål om att skapa 
energieffektiva bebyggelse- och transportsystem, så även för Borlänge kommun som 
hade tydliga miljö- och klimatmål vid tiden för beslut om och planering av IKEA.  

Den sista fallstudien i kapitel fem handlar om problemområde 3; mellankommunal 
samordning och regionala strategier för kollektivtrafik (Hur skapas samsyn om 
utformningen av regional kollektivtrafik? Vilka mekanismer möjliggör kommunal 
samordning av fysisk planering?) I kapitlet besvaras dessa frågor genom en analys av 
kollektivtrafiken i Skåne. Regionen består av 33 kommuner och ett landsting (Region 
Skåne). Region Skåne bildades 1 januari 1999 och är den högsta direktvalda politiska 
organisationen i Skåne. Region Skåne är ansvarig för hälsofrågor, kollektivtrafik (som 
drivs i förvaltningsform genom Skånetrafiken), regionala utvecklingsfrågor och 
infrastrukturplanering. Det institutionella ramverket för kollektivtrafiken, och kollektiv-
trafikens koppling till andra policyområden, skiljer sig därmed till viss del mot andra 
regioner som hittills har saknat Region Skånes breda ansvarsområden. Samtidigt har 
Skåne samma institutionella förutsättningar som andra regioner på andra områden. I 
Skåne finns det regionala mål om att kommunerna ska bygga bostäder i goda kollektiv-
trafiklägen, men Region Skåne saknar liksom länsstyrelser och kommunalförbund i 
övriga Sverige formella möjligheter att styra kommunernas fysiska planering. 

En ny kollektivtrafiklag som infördes 2012 gör att kollektivtrafikens organisation i 
andra regioner alltmer liknar den i Skåne. I varje län ska det numera finnas en regional 
kollektivtrafikmyndighet som ansvarar för både den regionala och lokala kollektiv-
trafiken. Denna myndighet har fått en tydligare strategisk roll jämfört de tidigare 
trafikhuvudmännen. Avsikten med lagstiftningen är att beslut om kollektivtrafiken på 
ett bättre sätt än tidigare ska samordnas med övrig samhällsplanering. Hanteringen av 
kollektivtrafiken i Skåne är ett intressant exempel sett i ljuset av den nya lagstiftningen. 
I Skåne har man haft ett antal år på sig att samordna kollektivtrafiken med övrig 
samhällsplanering och att utveckla samarbetsformer mellan Region Skåne och de 33 
skånska kommunerna. Kommunerna och Region Skåne har lyckats att enas om en 
strategi för utformning av kollektivtrafiken med ambitionen att skapa ett regionalt 
fungerande system, trots att principerna bakom utformningen är potentiellt 
kontroversiella för vissa kommuner.27  

 

                                                 
26 IKEA 2012.  
27 Skåne var den större region där pendlingen ökade mest under perioden 2000–2006. Se SKL 2008, s. 59.  
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2.1 Material 
Två typer av källor har legat till grund för analysen av besluts- och planerings-
processerna: skriftliga och muntliga källor. De skriftliga källorna består av översikts- 
och detaljplaner, miljökonsekvensbeskrivningar av handelsetableringar och vägar, 
kommunala transportstrategier, handelspolicyer, miljöplaner, mötesprotokoll från 
kommunfullmäktige, regionala utvecklingsplaner och regionala tåg- och busstrategier. 
Vilket material som har använts i respektive kapitel har påverkats av kapitlens 
inriktning. Analysen av beslut och planering av handelsetableringar i Örebro och 
Borlänge bygger t.ex. i större utsträckning än analysen av kollektivtrafikens hantering i 
Skåne på kommunala policyer och översikts- och detaljplaner i enskilda planärenden. 
Analysen av regional kollektivtrafik i Skåne bygger istället mer på regionala policyer 
och strategier. I samtliga fall har jag emellertid använt policyer och planer för att 
identifiera de övergripande målen med samhällsplaneringen för att sedan jämföra målen 
med det faktiska utfallet av beslut och planering.  

De muntliga källorna består av semistrukturerade intervjuer med kommunala och 
regionala politiker och tjänstemän. Intervjuguider användes under intervjuerna. Man 
använder en intervjuguide (som är en lista av frågor) som stöd för intervjun, men följer 
inte nödvändigtvis guiden till punkt och pricka.28 Intervjuaren ställer följdfrågor eller 
nya frågor som visar sig vara relevanta under intervjuns gång. Intervjuguiderna 
anpassades efter intervjupersonernas roll i besluts- och planeringsprocesserna. De flesta 
intervjuerna skedde på intervjupersonernas kontor och tog ca en timme att genomföra. 
Ett fåtal intervjuer skedde per telefon. Jag beskrev intervjuernas syfte för intervju-
personerna inför varje intervju. Jag berättade också hur jag tänkte använda intervjun. Vi 
diskuterade anonymitetsfrågor och jag frågade om jag kunde spela in intervjun. En 
intervjuperson ville inte det. De intervjuer som spelades in skrevs efter intervjuerna ut i 
sin helhet.  

Intervjupersonernas svar redovisas ibland i citatform. Citaten har redigerats språkligt för 
att underlätta förståelse och läsbarhet. Det innebär att talspråk och upprepningar har 
tagits bort.  

Totalt har 25 politiker och tjänstemän intervjuats under perioden juni 2009 – mars 2011. 
Politiker från partier som befinner sig i både oppositions- och majoritetsställning har 
intervjuats. Intervjupersonerna har centrala uppdrag. De intervjuade politikerna är 
exempelvis ordförande för byggnadsnämnder eller kommunalråd med ansvar för 
näringslivsfrågor. De tjänstemän som har intervjuats arbetar t.ex. som förvaltningschef, 
planeringschef, planingenjör, planarkitekt, kommunstrateg, stadsarkitekt på stads-
byggnadskontor eller med näringslivsfrågor på näringslivskontor. Därtill har tjänstemän 
intervjuats som arbetar på Länsstyrelserna i Skåne och Örebro län, kommunalförbundet 
Region Dalarna och Region Skåne. Dessa tjänstemän arbetar som infrastrukturstrateger, 
länsarkitekt, kollektivtrafiksamordnare eller som chefer på regionala kollektivtrafik-
myndigheter. Intervjupersonerna identifierades utifrån sin roll i besluts- och planerings-
processerna. I anslutning till regional kollektivtrafik i Skåne har dessutom ett 
geografiskt urval skett. Jag har försökt att intervjua kommunala företrädare från 
kommuner som kan tänkas vara kritiska till principerna bakom utformningen av 
kollektivtrafiken. Det innebär att jag har intervjuat kommuner som är perifert belägna i 
förhållande till de kollektivtrafikstråk som Region Skåne prioriterar investerings-
mässigt. 

                                                 
28 Patton 1990, s. 283. 
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3 Utbyggnad av handelsområdet Marieberg i Örebro 
Det finns flera handelsområden som ligger perifert i förhållande till Örebros centrala 
delar, men den största är Mariebergs handelsområde. Mariebergs handelsområde 
startade med en livsmedelsaffär 1988. Livsmedelsaffären byggdes med åren ut till ett 
köpcentrum, numera känt som Marieberg Galleria. Under åren 1988 till 2006 växte inte 
Marieberg Galleria och inga stora förändringar av lokalerna skedde.29 Startskottet för en 
stor utbyggnad kom 2005 då ägaren av Marieberg Galleria, Steen & Strøm (som är ett 
av Skandinaviens ledande shoppingcenterföretag) önskade köpa mark av kommunen 
och en ny detaljplan för att möjliggöra en totalrenovering och stor utbyggnad.  

Marieberg Galleria var i början av 2000-talet ett slitet köpcenter i stort behov av 
renovering och utveckling. Örebro tappade hundratals miljoner svenska kronor i 
försäljning till konkurrerande städer i regionen mellan åren 1990–2000. Handelsindex 
vände nedåt. Det förlorade intäkterna motsvarade enligt en utredning 100-tals förlorade 
arbeten i detaljhandeln.30 Kommunen drog under de första åren av 2000-talet slutsatsen 
att Örebro inte längre var ”primär etableringsort för nya nationella och internationella 
butikskoncept och detaljhandelsföretag”.31 I utredningar från denna tid beskrivs hur 
konkurrerande städer rustade sig för att ta marknadsandelar från den utsatta 
handelsstaden Örebro och att Mariebergs handelsområde var tvunget att utvecklas och 
förnyas för att inte tappa ytterligare marknadsandelar i den hårdnande konkurrensen. 
Kommunen sålde därför marken och beslutade om en ny detaljplan 2005 varpå ett 
totalrenoverat Marieberg Galleria invigdes 2009. Gallerians yta växte med ca 19 000 
kvm samtidigt som en livsmedelsaffär flyttande ut från Gallerian till en ny lokal på ca 
9 000 kvm och frigjorde utrymme för butiker, caféer och restauranger inne i gallerian. 
Antalet affärer nästan fördubblades och i dag finns det ca 100 butiker, restauranger och 
kaféer i gallerian på en yta om 44 000 kvm. Samtidigt skedde en rad förbättringar i 
transportsystemet. Utbyggnaden av Mariebergs handelsområde har sedan fortsatt både 
med volym- och dagligvaruhandel parallellt med förbättringar av infrastrukturen som 
skapat bättre tillgänglighet för bilburna kunder. Förutom den ursprungliga Marieberg 
Galleria har ca 25 affärer, främst handel med tunga och skrymmande varor växt upp 
bredvid gallerian som ett resultat av kommunala beslut om markförsäljning och 
detaljplaner. 

Utveckling har skett trots att politiker från en rad partier menar att det ända sedan 1980-
talet har funnits en tydligt restriktiv hållning till expansion av Mariebergs handels-
område. Hur kan då utbyggnaden av Mariebergs handelsområde förklaras?  

 
3.1 Utvecklingen styrs från fall till fall  
Enligt Örebros miljömål skulle transporterna så långt som möjligt styras över till 
miljövänliga transportslag och samhällsplaneringen skulle leda till minskat behov av 
transporter och lägre koldioxidutsläpp.32 Översiktsplanen slog fast att inga nya 
handelslokaliseringar som gav ökad ”belastning på miljön” skulle tillåtas och att 
politikerna skulle vara återhållsamma med detaljhandelsetableringar i perifera lägen 
som gav negativa effekter på cityhandel och omkringliggande kommuner.33 Enbart 

                                                 
29 Örebro kommun 2005a.  
30 Ibid. 
31 Ibid.  
32 Örebro kommun 2005b. 
33 Örebro kommun 2002. 
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skrymmande varor av sällanköpskaraktär skulle lokaliseras till perifera lägen som bara 
kunde nås med bil. Annan detaljhandel skulle lokaliseras till bostadsnära lägen med god 
tillgänglighet med buss. Samtidigt fanns det andra planer och policyer som motsade 
dessa mål. Enligt näringslivsprogrammet34 skulle Örebro ha en aktiv och stark extern-
handel och en handelsutredning från 2005 slog fast att Mariebergs handelsområde 
behövde förnyas för att Örebro skulle kunna behålla sin position som en attraktiv 
regional handelsplats.35 Både strategier och intervjuer indikerade att avvägningar mellan 
konkurrerande mål skulle ske från fall till fall på detaljplanenivå. I handelspolicyn 
menade politikerna att man visserligen ska vara restriktiv till handelslägen som 
resulterade i långa och ökande antal bilresor, men samtidigt stod det i handelspolicyn 
att;  

Möjligheterna att kombinerar önskvärda principer finns i 
många fall, men kan inte alltid garanteras. Kommunen 
väljer att inte definiera ett mål eller ett hänsynstagande för 
ett hållbart samhälle och en hållbar handel som mindre 
viktig, utan uttrycker en strävan om hänsyn till så många 
principer som möjligt. I samtliga enskilda fall måste alltid 
en intresseavvägning slutligen göras.36 

 

Varför valde Örebros politiker att hantera avvägningarna mellan samhällsmål från fall 
till fall?  

 
3.1.1 Snabba beslut i näringslivspolitiken 
Vid tidpunkten för beslutet att tillåta en totalrenovering och utbyggnad av Marieberg 
galleria 2005 styrdes Örebro av en koalition mellan socialdemokraterna och miljö-
partiet. Trots koalitionen hade partierna olika uppfattningar om samhällsplaneringens 
roll. De miljöpartistiska kritikerna till fall till fallstyrningen menade att den resulterade i 
att det som för stunden föreföll viktigt för politiken avgjorde besluten. Enligt ett 
miljöpartistiskt kommunalråd brukar det vara företagsetableringar och arbetstillfällen. 
Enligt honom var utformningen av de strategiska planerna och policydokumenten ett 
resultat av ett långvarigt socialdemokratiskt maktinnehav som präglades av en ovilja att 
fatta strategiska ställningstaganden som beslut i enskilda planärenden kunde vägas mot.  
 

Det har varit en klassisk [socialdemokratisk] väg att gå, att göra 
planer som stödjer väg A och väg B och sedan så gör man 
avvägningar från fall till fall medan jag tycker att man borde se 
helheten. Program ska harmoniera med varandra, att man säger 
samma saker, att man vill åt ett håll med politiken. Det är ett helt 
annat sätt att se på samhällsutveckling [...]. Jag ser inte på politik 
på deras sätt […]. Då är det stunden som får avgöra. Vem betalar 
bäst eller var får vi mest arbetstillfällen just nu etc. Jag menar att 
samhällsutveckling handlar om en vilja att styra världen i en viss 
riktning och då ska näringspolitik, transportpolitik etc. stödja 
varandra. Då får man säga nej ibland. 

                                                 
34 Örebro kommun 2001. 
35 Örebro kommun 2005a. 
36 Örebro kommun 2004. Författarens kursivering.  
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Enligt det socialdemokratiska kommunalrådet som hade ansvar för samhällsbyggnads-
frågor när beslutet om Mariebergs utbyggnad fattades 2005 var de medvetet skrivna 
motsättningarna i planerna ett sätt att hantera en mycket komplex verklighet där 
politiker ständigt måste hantera målkonflikter som det inte fanns några i förväg 
definierade lösningar på. Miljöfrågor var visst viktiga frågor, men inte de enda som 
ansvarfulla politiker måste ta hänsyn till för att skapa ett väl fungerande Örebro med 
goda livsförutsättningar för invånarna. Vilket mål som skulle ha förtur framgick bara av 
omständigheterna i just enskilda fall. Företrädare för fall till fallstyrningen menade att 
den användes för att fatta framsynta politiska beslut som baserades på en helhetssyn på 
samhällsutvecklingen. Fall till fallstyrningen var därmed ett praktiskt sätt för politikerna 
i Örebro att hantera de mycket komplexa avvägningsproblemen mellan mål som t.ex. 
uppkom i planärenden om handelns utveckling. ”Örebros politiker har tänkt klokt. [...] 
Det är därför det står motsägelsefullt i näringslivsplanen och i handelspolicyn” – att 
väga och balansera mål mot varandra är som att hålla i en amöba menade en tjänsteman 
på stadsbyggnadskontoret. Den tillsynes kortsiktiga planeringshorisonten och 
avsaknaden av ställningstaganden mellan mål i långsiktiga planer var därmed i högsta 
grad en medveten politik, som gjorde det möjligt för politikerna att prioritera som de 
ville i detaljplaneärenden. Den framstod som kortsiktig, men var i själva verket högst 
strategisk. 

Avvägningar mellan mål saknades visserligen på en övergripande nivå, men fanns på 
detaljplanenivå. Fall till fallstyrningen var för vissa politiker och tjänstemän ett närings-
livspolitiskt verktyg. Den skapade politisk och planeringsmässig handlingsfrihet och 
snabba näringspolitiska beslut. Fall till fallstyrningen framställdes som motsatsen till en 
”restriktionsplanering” av t.ex. stadsbyggnadschefen. Handlingsfriheten som skapades 
användes för att snabbt kunna erbjuda mark när intressanta etableringsförfrågningar 
kom enligt kommunalrådet med ansvar för näringslivsfrågor. En god planberedskap 
som möjliggjorde en snabb administrativ hantering vid förfrågningar om markköp från 
företag användes för att hävda sig i konkurrensen om handelsetableringar med andra 
städer.  

Det fanns en viktig konsekvens av fall till fallstyrningen; miljökonsekvenser och 
transportökningar osynliggjordes.  

 
3.1.2 Miljökonsekvenser och transportökningar osynliggörs 
Enligt svensk lagstiftning ska etableringar av handel och industrier som resulterar i s.k. 
”betydande miljöpåverkan” miljökonsekvensbeskrivas. I flertalet detaljplaneärenden på 
Mariebergs handelsområde genom åren gjordes bedömningen att den enskilda 
exploateringen inte gav betydande miljöpåverkan och därmed inte behövde miljö-
konsekvensbeskrivas. Många enskilda etableringar resulterade visserligen inte i stora 
miljökonsekvenser, men de sammantagna miljöeffekterna av alla detaljplaneärenden på 
Mariebergs handelsområde och väginvesteringar i anslutning till dem var naturligtvis 
större. Samhällsplanerare med ansvar för detaljplanerna på Mariebergs handelsområde 
eftersökte övergripande analyser för att det skulle vara möjligt att överhuvudtaget göra 
strategiska bedömningar av de sammantagna miljökonsekvenserna:  
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Vad innebär det här miljömässigt? Då kan man säga; ”så 
här mycket ska vi ha, så här mycket trafik kommer det att 
bli”, då kan man lättare påvisa [miljöeffekterna] än om man 
kommer med en liten frimärksplan som innebär att vi får ett 
tillskott på 400 bilar. Det gör ju ingenting, men tar du fram 
en detaljplan som innebär en ökning på 2 000 fordon 
kanske! Istället för att komma med 400, 400 och 400 bilar, 
kan man säga; den här [etableringen] ska vi godkänna 
också, sen är det stopp i området!  

 

Beslut fattades på grundval av hur viktig den enskilda etableringen var för handelns 
utveckling och arbetstillfällen. Det innebar att de sammantagna miljökonsekvenserna 
och transporternas ökning osynliggjordes. Det resulterade i sin tur att ”transport-
problem” kom att definieras som framkomlighetsproblem. Transporternas miljöeffekter 
var inte framträdande frågor vare sig i beslutsunderlag, utredningar och kommunala 
beslutsprotokoll. När väl ”transportproblem” diskuterades av intervjupersonerna var det 
inte transporternas negativa miljöeffekter som stod i fokus. Överlag var transport-
problem något som politiker och planerare associerade till framkomlighetsproblem för 
bilar under vissa tider på dygnet. På frågan om transporter och biltrafikens tillväxt var 
viktiga frågor vid beslut om och planering av Mariebergs handelsområde menade en 
samhällsplanerare: 
 

Ja, det har framförallt inte varit att man ska hindra utan att 
underlätta för bilismen ute i Mariebergsområdet. När man 
utökar det externa köpcentret har framkomligheten vissa 
tider inte har varit bra: Det har vi löst med nya på- och 
avfarter till motorvägen och andra vägar. Det har byggts 
många rondeller i området för att underlätta. Det har varit 
stopp tidigare [i trafiken] när man inte har haft rondellerna. 
Vi underlättar för bilismen i området.  

 

Planeringens uppgift var därmed i praktiken till stor del begränsad till att säkerställa 
framkomligheten till och inom handelsområdet och se till att andra aspekter av den 
tekniska försörjningen fungerade. Planeringsunderlagen analyserade inte strategiskt 
viktiga frågor om de enskilda etableringarna var i linje med de långsiktiga målen. Även 
länsstyrelsen, som är statens förlängda arm i regionen och som ska arbeta för att upp-
fylla regionala mål om minskad bilanvändning, menade att de många små besluten i 
detaljplaneärenden gjorde det svårt att se kommunens viljeinriktning. Vart ville Örebro 
kommun egentligen med Marieberg och externhandeln frågade sig länsarkitekten på 
länsstyrelsen i Örebro län under en intervju? ”När vi frågar Örebro kommun om det 
svävar de på målet och hänvisar till handelspolicyn” sa länsarkitekten – och handels-
policyn säger att det avgör Örebros politiker från fall till fall!  

 
3.2 Slutsatser  
Många viktiga beslut om transportsystemet fattas i den lokala planeringspraktiken, där 
diskussioner, överväganden och beslut kontinuerligt äger rum i planeringsärenden som 
var för sig inte verkar vara väldigt betydelsefulla för transporternas utveckling. Man kan 
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emellertid hävda att det är i den lokala planeringspraktiken som de viktiga 
målkonflikterna och kampen om inflytande över den långsiktiga transport- och 
miljöpolitiken utspelar sig. Det är här de högt ställda politiska visionerna om ett 
ekonomiskt och ekologiskt hållbart transportsystem prövas praktiskt. De ”små stegens 
tyranni”37 problematiseras emellertid sällan trots att de är mycket viktiga eftersom de 
skapar materiella strukturer som består under lång tid. Besluten och planeringen i 
anslutning till Marieberg visar hur det konkret går till när många enskilda beslut 
sammantaget leder bort från miljövänliga transportsystem trots politiska mål om sådana 
i långsiktiga planer och strategier. De små beslutens tyranni skapades p.g.a. att en 
tillsynes ad hoc-mässig besluts- och planeringspraktik institutionaliserades i kommunal 
politik och planering. Konsekvensen av fall till fall styrningen var att miljömålens 
ställning försvagades i förhållande till mål om ekonomisk tillväxt. De målkonflikter och 
avvägningsproblem som kontinuerligt uppstår när miljömål ska förenas med en 
expansiv tillväxtpolitik i lokal politik och planering  är välkända. Miljöfrågorna saknar 
ofta ”politisk tyngd” och tenderar att hamna i ett underläge i förhållande till andra frågor 
som bedöms ge viktiga bidrag till tillväxt och utveckling, t.ex. ”traditionellt starka 
intressen som industrietableringar, infrastruktur och sysselsättning”.38 Dagens 
förutsättningar för transportpolitik och transportplanering förändras av att klimatfrågan 
ägnas en större uppmärksamhet än någonsin tidigare. Klimat- och miljömål måste dock 
fortfarande hanteras i relation till andra mål, inklusive målen om ekonomisk tillväxt. 
Relativt nya samhällsmål om t.ex. miljövänligare transportsystem kommer att ha svårt 
att få genomslag i besluts- och planeringsprocesser där fall till fallstyrning tillämpas.  

Fall till fall styrningen var emellertid inte alls kortsiktig och ostrategisk. Tidigare 
forskning har en tendens att beskriva kommunala beslut och planering som inkon-
sekventa och ostrategiska. Örebrofallet visar hur tillsynes kortsiktiga besluts- och 
planeringsprocesser i själva verket kan bygga på högst sofistikerade strategier för att 
hantera komplexa avvägningar mellan mål. Att fall till fallstyrningen i praktiken ledde 
bort från miljövänligare transportsystem berodde på att den för vissa politiker var ett 
sätt att gynna kommersiella intressen utan att behöva argumentera för dem i förhållande 
till miljömål. Eftersom kommunala beslut och planering inte alltid är så kortsiktiga som 
de kan verka och brukar beskrivas kommer inte ofta förespråkade åtgärder, som mer 
”strategiska” översiktsplaner och bättre beslutsunderlag, att råda bot på den långsamma 
omställningstakten mot miljövänligare transporter. Istället bör man diskutera relationen 
mellan institutionella förhållanden och kommunala beslut och planering. Örebro visar 
hur de svenska institutionella förhållandena, med kommuner som genom sitt plan-
monopol har mycket stora möjligheter att styra bebyggelseutvecklingen helt enligt egna 
önskemål, resulterar i betydande nationella och regionala styrnings- och samordnings-
problem. I en sådan planeringsmässig situation väljer vissa svenska kommuner att låta 
den fysiska planeringen bli ett näringslivspolitiskt redskap som används för att fram-
gångsrikt kunna konkurrera mot grannkommuner om handels- och företagsetableringar. 
De svenska institutionella förhållandena visar hur viktig makten över planerings-
instrumenten är för transporternas utveckling och miljömålens tyngd i förhållande till 
mål om handel och ekonomisk tillväxt. Studier som analyserar varför vissa städer är 
mer framgångsrika än andra med att förhindra utglesning av bebyggelse visar inte 
särskilt förvånande att regelverk som styr och koordinerar aktörers beslut och planering 
är mycket viktiga för städers utveckling mot större täthet.39 Jag återkommer till frågan 

                                                 
37 Odum 1982. 
38 Storbjörk 2004, p. 35. 
39 Næss et al. 2010. 
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om institutionella förhållanden i den avslutande diskussionen där slutsatserna från också 
de två andra fallstudierna kan användas för att diskutera om och i så fall hur regelverk 
bör förändras.  

Konkurrensen med omkringliggande kommuner om handels- och företagsetableringar, 
riskerar att leda till att de planeringsverktyg som finns används för att skapa förutsätt-
ningar för snabba flexibla beslut vid företags- och handelsetableringar istället för att 
fungera som strategiska verktyg i avvägningen mellan samhällsmål. Det kan i sin tur 
leda att företag som kan visa att en etablering ger många arbetstillfällen och stora 
skatteintäkter får ett starkt förhandlingsläge mot kommuner. Hur ett sådant förhand-
lingsläge kan påverka kommunala besluts- och planeringsprocesser kommer nästa 
kapitel att handla om.  
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4 IKEAs etablering i Borlänge  
Borlänge har traditionellt varit en industristad. Samtidigt har handeln fått en central roll 
i utvecklingsplaner de senaste åren. I en handelsutredning från 2005 konstaterades att 
köpkraft motsvarande en miljard kronor per år lämnade Dalarna och hamnade i 
konkurrerande län.40 Utredningens slutsats var att det var dags för Borlänge att börja 
planera för mer externhandel för att framgångsrikt kunna konkurrera om kunderna. 
Samma år började Borlänge kommun att upprätta en planberedskap som skulle 
möjliggöra en snabb administrativ behandling av företags ansökningar om att köpa 
mark.41 Ett av de områden som berördes var Norra Backa som är centralt beläget vid 
korsningen av två huvudvägar och i närheten av järnvägsstationen (figur 1). 2007 
meddelade IKEA/Ikano att de var intresserade att bygga ett nytt varuhus vid Norra 
Backa och sommaren 2012 påbörjades byggandet.  

Figur 1  IKEAs lokalisering i Borlänge.  
 

Borlänges politiker hade beslutat om ambitiösa miljömål vid tidpunkten för beslut om 
och planering av IKEA. Hållbar utveckling skulle vara grunden för fysisk planering 
enligt översiktplanen.42 Utöver allmänna uttalanden i långsiktiga planer och 
utvecklingsstrategier fanns planer som angav mer specifika mål om minskad biltrafik 
och koldioxidutsläpp.43 Energi- och klimatstrategin beskrev dessutom hur målen skulle 
nås. 

Bebyggelsens struktur, täthet och var vi lokaliserar verksamheter 
och bostäder ska planeras för att minimera transporter och 
energianvändning. Förutsättningarna för att använda hållbara 
transportmedel ska förbättras och förenklas.44  

                                                 
40 Borlänge kommun 2005. 
41 Borlänge kommun 2009.  
42 Borlänge kommun 1997. 
43 Borlänge kommun 2008. 
44 Borlänge kommun 2010a, s. 5.  
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Enligt Klimatstrategin skulle kommunen skapa en samhällsstruktur som gjorde det 
möjligt för Borlängeborna att agera ”klimatsmart”.45 Sammantaget hade strategier och 
planer en inriktning och åtgärder som låg i linje med kunskapsläget om hur mer 
miljövänliga transportsystem ska skapas. IKEAs bilbaserade företagskoncept stod 
därmed potentiellt i strid med målen om mer miljövänliga transportsystem. Hur 
hanterades den potentiella motsättningen mellan IKEA och mål om ett mer miljövänligt 
transportsystem i kommunal politik och planering? Och hur påverkade IKEA och 
kommunala besluts- och planeringsprocesser?  

 
4.1 IKEAs påverkan på beslut och planering 
Stora förväntningar knöts till det nya IKEA varuhuset. Kommunen uppskattade att 
IKEA skulle kunna resultera i cirka 600 nya arbetstillfällen, och cirka 24 miljoner 
kronor i skatteintäkter varje år.46 Betydelsen av IKEA påverkade tydligt besluts- och 
planeringsprocessen. Det första mötet mellan IKEA och Borlänge kommun skedde 
”under stort hysch, hysch och med fördragna gardiner”, som en deltagande tjänsteman 
beskrev det under en intervju. Besluts- och planeringsprocessen kom i sin helhet att 
kännetecknas av stor slutenhet och sköttes av ett fåtal ledande tjänstemän och politiker. 
Formellt krävde inte IKEA sekretess, men är det är ”så IKEA arbetar”, menade 
samhällsbyggnadschefen som var en av de involverade tjänstemännen. Det var inte bara 
en uppfattad önskan om sekretess från IKEAs sida som fick kommunen att hemlighålla 
förhandlingarna med IKEA. Politiker och tjänstemän antog intuitivt att IKEA 
utvärderade flera möjliga lokaliseringar och att det skulle vara bäst att hålla 
förhandlingarna hemliga på grund av en förmodad konkurrens mellan kommuner i 
länet.  

För att hemlighålla IKEAs intresse av att bygga ett varuhus i Borlänge beslutade 
kommunfullmäktige i december 2008 att bilda ett kommunalt bolag som skulle 
”genomföra omstruktureringen av det planerade handelsområdet Norra Backa”.47 
Bolaget skulle köpa och därefter sälja mark till IKEA. Bolaget ansvarade också för att 
flytta befintliga verksamheter från Norra Backa till nya platser. Bolaget beviljades en 
kommunal borgensram på 125 miljoner kronor.48 IKEAs intresse för Borlänge var 
fortfarande okänt för merparten av fullmäktiges ledamöter när de beslutade att bilda det 
kommunala bolaget. Bolaget gjorde det möjligt att hantera markförvärv och företags-
flyttar utan att röja det egentliga syftet eftersom de få politikerna som var informerade 
om IKEA var medlemmar av bolagets styrelse. Enligt vd:n för det kommunala bolaget 
var sekretessen nödvändig för att förhindra stigande markpriser, men också för att 
kunna fatta snabba beslut eftersom de stora markförvärven inte hanterades i 
kommunfullmäktige.  

Om [vi] anser att kommunen borde förvärva en fastighet som 
kostar ett antal miljoner är det ett fullmäktigeärende. Då måste 
[samhällsbyggnadschefen] transportera det här ärendet till full-
mäktige, medan däremot bolaget med den kommunala borgen, kan 
förvärva fastigheten så att vi slipper [beslut i kommunfullmäktige]. 
Om vi skulle ha skickat alla våra ärenden till fullmäktige skulle de 
blivit dyrare. Du hade fått en helt annan diskussion och en helt 

                                                 
45 Ibid, s. 6.  
46 Borlänge kommun 2009. 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
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annan debatt i fullmäktige. Och det är inte för att undanhålla någon 
någonting. Det demokratiska perspektivet har fungerat eftersom vi 
har anmält vad vi ska göra med pengarna. Och vad varje enskild 
fastighetsägare får betalt för sin fastighet kan man se på köpe-
avtalen. 

 

Den slutna planeringsprocessen resulterade i att flertalet politiker presenterades med 
framförhandlade köpe- och exploateringsavtal någon vecka före det kommun-
fullmäktigemöte under oktober 2009 då beslut om avtalen fattades. Att säga nej eller 
komma med starka ifrågasättanden i ett så sent skede skulle ha varit ”politiskt 
självmord” menade en folkpartistisk politiker under en intervju. Alla politiska partier 
sade ja till IKEA, men de förväntade arbetstillfällena innebar att vissa politiker svek 
sina politiska ideal; ”säger vi ja till IKEA sviker vi vår ideologi, och säger vi nej 
betraktas vi som motståndare till näringslivsutveckling” sade en vänsterpartistisk 
politiker under en intervju.  

 
4.2 IKEA och miljövänliga transportsystem 
Betydelsen av IKEA för Borlänge, och därmed IKEAs starka förhandlingsutrymme, 
visas av de tydliga krav IKEA ställde på mark, lokalisering och vägkapacitet. IKEA 
önskade bl.a. två oberoende infarter till varuhuset. IKEA skulle påverka framkomlig-
heten på det nationella vägnätet och ville därför också att kommunen skulle sköta 
förhandlingarna om väginvesteringar med Trafikverket enligt samhällsbyggnadschefen.  
 

Ikea förhandlar bara med kommunen. Det är nästan det första de 
säger. Vi pratar bara med er, ni får ringa och ni är vår enda ingång 
till statliga myndigheter.  

 

IKEA ville inte heller betala för de investeringar i nya vägar som krävdes. Eftersom de 
nödvändiga investeringarna inte fanns med i sedan tidigare beslutade investeringsplaner 
blev frågan om vem som skulle betala en förhandlingsfråga mellan främst Borlänge 
kommun och Trafikverket. Totalt krävdes infrastrukturinvesteringar på cirka 83 
miljoner kronor. Borlänge kommun betalade 43,4 miljoner kronor medan Trafikverket 
betalade 25 miljoner kronor. 15 miljoner kronor togs ur länstransportplanen för Dalarna. 
En konsekvens av de tillkommande investeringsbehoven i vägsystemet var att invester-
ingarna i gång-, cykel- och regional kollektivtrafik minskade i Dalarnas länstransport-
plan. Det innebar enligt ansvarig tjänsteman på Region Dalarna inga stora negativa 
effekter, men det påverkade utbyggnadstakten av gång-, cykel- och kollektivtrafik. 
IKEA förväntades samtidigt leda till cirka 8 000 resor med bil varje dag.49 Det visar att 
det finns en potentiell motsättning mellan IKEAs företagskoncept, företagets strategi för 
hållbarhet50 (som innefattar mål om minskade koldioxidutsläpp från transporter) och 
konsekvenserna av IKEA i form av resmönster och val av färdmedel. Borlänges 
tjänstemän och politiker försökte att förändra IKEAs trots allt bilbaserade företags-
koncept genom att planera nya busshållplatser, trottoarer och cykelbanor som skulle öka 
tillgängligheten till Borlänges centrum som bara ligger 500 meter från den plats där 

                                                 
49 Vägverket 2010. 
50 IKEA 2010.  
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IKEA byggs. Den stadsbyggnadsmässiga utmaningen var att förena IKEA med 
centrumet och skapa ett kommunikationsstråk mellan centrumet, resecentrum och IKEA 
som gjorde det möjligt att gå eller cykla till IKEA. Borlänges planerare diskuterade 
också möjligheten att bygga en ny plattform för regional tågtrafik hundra meter från 
IKEA.51 Det centrala läget gav enligt samhällsbyggnadschefen ”en unik möjlighet. Alla 
vet att du kör till IKEA”. Var om inte i Borlänge kunde IKEA användas för att ändra 
kundernas resvanor? Läget gav helt nya möjligheter att arbeta med att förändra 
Borlängbornas resmönster enligt samhällsbyggnadschefen. Samtidigt beskrev han hur 
tveksam man var i kommunen om läget och de planerade åtgärderna verkligen skulle ha 
kraft vända utvecklingen mot mindre biltrafik och minskande utsläpp av koldioxid; 
  

När jag pratar om det så brukar folk le lite medlidsamt åt mig. Det 
finns ju ingenting som talar för det hittills. 

 

En ny handelspolicy, som skulle tjäna som ett strategiskt verktyg för att hantera den 
fortsatta kommersiella utveckling som IKEA förväntades resultera i, är ett tydligt 
exempel på den strategi som tillämpades. Fortsatt utveckling av handeln i spåren av 
IKEA motiverades miljömässigt genom ambitionen att skapa ”hållbar tillgänglighet” till 
området.52 Klimatstrategin hanterade dilemmat med att förena hållbar utveckling med 
en stark expansion av detaljhandeln genom att slå fast att Borlänge skulle bli den 
”klimatmedvetna handelsstaden”.53 Borlänge skulle byggas på ett sätt som gjorde det 
möjligt för medborgarna att agera på ett hållbart sätt. Problemen med att kombinera mål 
om mer miljövänliga transportsystem med de praktiska konsekvenserna av IKEA 
illustreras emellertid av att miljökonsekvensbeskrivningar tenderade att fokusera på 
miljöaspekter som är ganska lätta att hantera, och på effekter för biltrafiken. 
Miljökonsekvensbeskrivningen fokuserar på hur ökningen i antal bilar påverkar 
tillgängligheten i det befintliga vägnätet och hur vägar ska byggas om för att skapa 
acceptabel framkomlighet för bilar.54 Planeringsdokument och konsekvensanalyser 
diskuterade inte överenstämmelsen mellan långsiktiga trafik- och stadsbyggnadsmål och 
konsekvenser av IKEA eller sambanden mellan väginvesteringar, resmönster och 
markanvändning. Det centrala läget och kopplingarna till buss- och tågtrafik spelade 
inte heller någon stor roll i miljökonsekvensbeskrivningar.  

Med tanke på att långsiktiga planer och strategier innehöll mål om mer miljövänliga 
transportsystem kan det tyckas förvånande att man, som en tjänsteman uttryckte det; 
inte ”brydde sig om” att mäta koldioxidutsläppen av trafiken till och från IKEA. Det var 
uppenbart att IKEA skulle öka biltrafiken. Att Borlänge är en handelsstad gjorde, 
tillsammans med möjligheterna att göra IKEA mer miljövänligt genom närheten till 
Borlänge centrum och järnvägen, beräkningar av koldioxidutsläpp oväsentliga i 
planerings- och beslutsprocessen, enligt intervjupersoner. Den miljökonsekvens-
beskrivning som gjordes av Trafikverket i anslutning till ombyggnaden av två nationella 
vägar visar emellertid att etableringen av IKEA och investeringarna i vägar leder bort 
från kommunala mål om ett mer hållbart transportsystem, minskade koldioxidutsläpp 
och biltrafik.55 

                                                 
51 Borlänge kommun 2010b.  
52 Borlänge kommun 2011, s. 5.   
53 Borlänge kommun 2010. 
54 WSP 2010. 
55 Trafikverket 2010.  
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4.3 Slutsatser 
Storleken, och den ekonomiska betydelse som tillmättes IKEAs etablering, påverkade 
tydligt de kommunala besluten och planeringen. De kännetecknades av sekretess och 
slutenhet med få involverade politiker och tjänstemän. Kommunen skapade ett kom-
munalt bolag som gjorde det möjligt att hemlighålla markköpen för IKEAs räkning från 
markägare, flertalet politiker och media. Det försvårade en politisk diskussion om 
huruvida IKEA var förenligt med långsiktiga samhällsplaneringsmål. Samtidigt finns 
det inget som tyder på att en mer öppen beslutsprocess skulle ha resulterat i ett mer 
miljövänligt utfall. Det uppstod nämligen ingen stor opposition mot IKEA bland med-
borgarna när planerna blev offentliga. Alla politiska partier sade dessutom ja till IKEA 
trots att vissa politiker var tveksamma om IKEA var förenligt med deras ideologiska 
övertygelse. De ekonomiska fördelarna var för stora.  

IKEA hade ett stort förhandlingsutrymme och ställde tydliga krav på kommunen. 
Borlänge kom t.ex. att investera stora summor i nya och ombyggda vägar för att till-
godose IKEAs önskemål. Därmed accepterar kommunen de långsiktiga konsekvenserna 
av IKEA på transportsystemets utveckling. IKEAs etablering innebar att kommunen 
fortsatte att utveckla ett redan bilbaserat transportsystem drivet av fossila bränslen. 
Borlänges politiker och planerare försökte visserligen att förändra IKEAs bilbaserade 
företagskoncept i riktning mot mer gång-, cykel- och kollektivtrafik. Den konkreta 
planeringen var emellertid av ett konventionellt slag med fokus på biltrafik och 
storskaliga väginvesteringar.  

Händelserna i Borlänge visar hur stora företagsetableringar påverkar kommunala beslut 
och planering på ett sätt som reproducerar redan ohållbara resmönster. Borlänges 
hantering av IKEA är ett exempel som kan användas för att diskutera vilka generella 
faktorer som förvårar övergången till miljövänliga transportsystem, och vilken roll stora 
företag har i sådana processer. Borlänge är ett exempel som illustrerar dynamiken 
bakom en kommunal samhällsplanering vari kommuner låser sig fast i bilbaserade 
transportsystem, trots politiska mål om motsatsen. Svenska kommuners utvecklings-
ambitioner består av en blandning av miljö och ekonomisk utveckling. Kommunerna 
försöker att kombinera miljö och ekonomisk utveckling, men de stora positiva 
ekonomiska effekterna får vågskålen att väga över till fördel för ekonomisk tillväxt. 
Vd:n för det kommunala bolag, som i Borlänge skulle köpa mark och flytta företag för 
att möjliggöra IKEAs etablering, beskrev under en intervju sitt uppdrag; 
”arbetstillfällen, arbetstillfällen, arbetstillfällen; det är det enda jag arbetar med”.  

Pga. planmonopolet finns det små möjligheter för staten att styra kommunerna i en eller 
annan riktning. Nationella miljömål i sig har inte tillräcklig kraft att styra utvecklingen 
när större företag vill etablera sig i en kommun. Man måste därför ta hänsyn till företags 
inflytande på kommuners samhällsplanering när man utformar nationella regelverk eller 
kommunala besluts- och planeringsprocesser för mer miljövänliga transportsystem.  

I Borlänge påverkade konkurrensen mellan kommuner beslut. Konkurrensen mellan 
kommuner var även anledningen till att politikerna i Örebro utformade besluts- och 
planeringssystemet som de gjorde (se kapitel tre). Det illusterar hur kommuner ofta 
använder den fysiska planeringen som verktyg i näringslivspolitiken. I många fall 
förutsätter emellertid miljövänligare transportsystem just kommunal samordning av 
markanvändning. Hanteringen av IKEA i Borlänge och fall till fallstyrningen i Örebro, 
ger inte anledning till att tro att det finns goda möjligheter för regional samordning och 
politisk enighet. I nästa kapitel kommer förutsättningarna för kommunal samordning av 
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markanvändning och politisk enighet om transportsystemets utveckling som trots allt 
finns att studeras.   
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5 Kollektivtrafik i Skåne 
Under 1980 talet fanns en splittrad ansvarsfördelning och organisation av såväl Skåne 
som region och av kollektivtrafiken. Skåne bestod av två län och två länstrafikbolag: 
Kommunalförbundet för Malmöhus Trafik och Länstrafiken Kristianstad. Det fanns inte 
heller ett enhetligt huvudmannaskap för länstrafiken i dåvarande Malmöhus län i och 
med att ansvaret för stadstrafiken i Malmö, Lund och Helsingborg väsentligen låg på 
respektive kommun. Skåne beskrivs vid denna tid av intervjupersoner som en region 
präglad av ett organisatoriskt revirtänkande. De två länstrafikbolagen har av sina 
dåvarande tjänstemän beskrivits som ”hund och katt”, och kommunala politiker visade 
litet intresse av att skapa ett sammanhållet regionalt kollektivtrafiksystem.56 
Kollektivtrafiken fungerade vid denna tid som ”lokala öar i ett Skåne med två län i 
avsaknad en övergripande vision”.57 Ambitioner om ökat regionalt självstyre kom 
emellertid att omskapa Skåne organisatoriskt. Därmed förändrades också kollektiv-
trafikens förutsättningar. 1999 bildades Region Skåne när Malmöhus läns landsting, 
Landstinget Kristianstad län och sjukvården i Malmö gick samman. Region Skånes 
direktvalda regionfullmäktige tog över ansvaret för kollektivtrafik, regionala 
utvecklingsfrågor och beslut om den långsiktiga planen för regional transport-
infrastruktur.58 Samma år bildades Skånetrafiken som övertog ansvaret från de båda 
länstrafikbolagen Kommunalförbundet för Malmöhus Trafik och Länstrafiken 
Kristianstad. Kommunernas medel och kostnader för kollektivtrafiken lämnades över 
till Region Skåne genom en skatteväxling. Sammanfattningsvis kom organisatoriska 
förändringar innebära att flera ansvarsområden kom att samlas hos Region Skåne.59 
Kollektivtrafiken blev från att ha varit utformad som ”lokala öar” en del i den regionala 
samhällsplaneringen och anses numera spela en viktig roll i genomförandet av regionala 
utvecklingsstrategier.60 Målen med kollektivtrafiken är att den ska fungera som ett 
effektivt regionalt fungerande system. Antalet resor ska därtill öka med 3–6 % per år till 
2021.61 

Genomförandet av strategierna, och med dem skapandet av ett regionalt fungerande 
kollektivtrafiksystem, förutsätter dock kommuners acceptans och medverkan på centrala 
områden. De 33 skånska kommunerna har monopol på att utforma och anta översikts- 
och detaljplaner. Hur ny bebyggelse utformas, lokaliseras och samordnas med 
kollektivtrafikens linjer och hållplatslägen har stor betydelse för kollektivtrafikens 
funktion och attraktivitet. Samarbetet mellan Region Skåne och de skånska 
kommunerna regleras i s.k. kollektivtrafikavtal. Enligt det första avtalet från tiden för 
Region Skånes bildande ska kommunerna ge Region Skåne ”möjlighet till insyn och 
medverkan i arbetet med översiktsplaner, detaljplaner […]”.62 Det ger Region Skåne 
lika små formella möjligheter att styra kommunernas samhällsplanering som regionala 
självstyrelseorgan, landsting eller länsstyrelser har i andra regioner. På liknande sätt ska 
Region Skåne enligt avtalen ge kommunerna inflytande över kollektivtrafikens 

                                                 
56 Skånetrafiken 2010, s. 43, s. 64.  
57 Skånetrafiken 2010, s.54. 
58 Bildandet av Region Skåne var en del i en försöksverksamhet med utökat regionalt självstyre som 
förutom Skåne berörde Gotlands kommun, Västra Götaland och Kalmar. 2010 fattade riksdagen beslut 
om att permanenta Region Skånes utvecklingsansvar.  
59 De konkreta förändringarna i kollektivtrafikens utformning som blev en effekt av de organisatoriska 
förändringarna innefattade t.ex. ett gemensamt prissystem och trafikinformation i hela Skåne som har 
resulterat i större enhetlighet, överblick och enkelhet för resenärerna.  
60 Skånetrafiken 2010, s. 54.  
61 Skånetrafiken 2010.  
62 Region Skåne 1998, s 4. 
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utformning. Besluts- och planeringsprocesser ska utformas på ett sätt som skapar 
kommunal delaktighet och insyn.63 Det finns därmed flera aktörer med ansvarsområden 
som var för sig är viktiga för kollektivtrafikens utveckling i Skåne, men ingen enskild 
aktör har ett övergripande ansvar för både kollektivtrafikens planering och den fysiska 
planeringen.  

 
5.1 Regionala visioner  
Det övergripande målet med det regionala samarbetet är mycket tydligt ekonomisk 
tillväxt. Det framtida Skåne beskrivs i flera regionala utvecklingsplaner med en 
kombination av nyckelorden tillväxt och ”balans”.64 Tillväxten förknippas med en 
rumslig framtidsvision där Skåne fungerar som en polycentrisk stadsregion och 
gemensam marknad för boende, arbete, och fritid.65 En funktionellt fungerande region 
beskrivs som en förutsättning för balans, som innebär att de skånska kommunerna och 
tätorterna växer ekonomiskt utifrån sina specifika förutsättningar.  

Flera kommunala intervjupersoner beskrev hur ”det ska vara nära i Skåne”, och att det 
som mest bör ta en timme att resa från ena änden till den andra i Skåne. Det indikerar 
vilken betydelse effektiva transporter anses ha för genomförandet av visionen. 
Skånetrafiken beskriver metaforiskt tågtrafiken som regionens blodomlopp.66 
Kollektivtrafikens möjligheter att fungera som regionens blodomlopp länkas mycket 
tydligt till en föreställning om kollektivtrafiken som ett regionalt system, nedan uttryckt 
av Region Skånes kollektivtrafiknämnd i en plan för kollektivtrafikens utformning.  

Alla delar i kollektivtrafiken matar till varandra. Helheten är större 
än summan av ingående delar var för sig. […]. Om man 
fragmenterar trafiksystemet och tar bort en del från helheten 
förlorar man den matning som den delen ger till den övriga trafiken 
och, på samma sätt, den matning som den aktuella delen får från 
det övriga systemet. Resultatet blir försämrade förutsättningar för 
trafiken. Omvänt, om man tillför en ny linje eller någon annan 
förbättring så bidrar den till resande och förutsättningar också i det 
övriga systemet.67 

Man kan identifiera åtminstone två principer som av Region Skåne, Skånetrafiken och 
kommunerna framställs som nödvändiga för att man ska kunna skapa ett regionalt 
kollektivtrafiksystem. Den första principen är att kollektivtrafikens utformning ska 
samordnas med bebyggelsens utformning och lokalisering.68 Fler kollektivtrafik-
resenärer och större tillgänglighet i kollektivtrafiksystemet ska uppnås genom att 
bebyggelsen förtätas och lokaliseras till viktiga buss- och tågstråk. Principen finns t.ex. i 
regionala utvecklingsplaner som Region Skåne tar fram i samarbete med 
kommunerna.69  

                                                 
63 Ibid. 
64 Region Skåne 2004, s. 45. 
65 Region Skåne 1999.  
66 Skånetrafiken 2008, s.12.  
67 Region Skåne 2011, s. 10.  
68 Region Skåne 2009a. 
69 Region Skåne 2009b, s. 40.  
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Den andra principen är att kollektivtrafiken ska drivas ”affärsmässigt”, vilket innebär att 
den ska ha hög kostnadstäckning och utformas efter ”resenärers efterfrågan”.70 
Affärsmässigheten får sitt tydligaste uttryck i att Skånetrafiken främst investerar i buss- 
och tågstråk som har flest resenärer och störst potential för positiv resandeutveckling, 
och därmed ökande intäkter – s.k. ”starka stråk”.71 Enligt en chef på Skånetrafiken med 
ansvar för långsiktiga utvecklingsfrågor är: 

”ökat resande i starka stråk kugghjul nummer 1. […] Olönsam 
trafik matas till lönsam. Utan den lönsamma ingen olönsam. De 
sitter ihop i ett system. […] Man kan inte isolera dem. Då rasar 
hela systemet. 

Systemtanken motiverar att investeringar styrs mot starka stråk, eftersom det antas öka 
resandet och intäkterna som också mindre starka stråk kan ta del av. De starka stråken, 
som väljs ut av Skånetrafiken, förutsätter i sin tur att den kommunala fysiska planering-
en skapar god tillgänglighet och kundunderlag för kollektivtrafiken. Skapandet av ett 
fungerande system anses därmed förutsätta att de två principerna genomförs parallellt. 
De två principerna har emellertid helt olika förutsättningar för styrning och samordning 
mellan aktörer som inte självklart gör att principerna genomförs parallellt eller fullt ut. 

 
5.2 Former för styrning och samordning 
Enligt Region Skånes uppdrag till Skånetrafiken ska ”regionfullmäktiges styrning av 
trafiken till viktiga delar […] ligga på en generell nivå”, och ske genom övergripande 
politiska mål.72 Utformningen av kollektivtrafiken ska alltså inte detaljstyras politiskt. 
Det ger i princip Skånetrafiken frihet att utforma kollektivtrafiksystemet utan att behöva 
ta stor kommunalpolitisk hänsyn. Principen om affärsmässighet är potentiellt kontro-
versiell eftersom de starka stråken främst finns i de västra mest tätbefolkade kommun-
erna och tätorterna. Det innebär att kommuner som saknar starka stråk indirekt betalar 
för investeringar i andra kommuner. Ansvarsfördelningen på kollektivtrafikområdet, 
tydliga mål för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling i kombination med traditionellt 
liten politisk detaljstyrning av kollektivtrafiksystemets faktiska utformning, har enligt 
intervjupersoner från Skånetrafiken möjliggjort ”hårda nypor” mot kommunerna när det 
behövs. ”Vi kan ha önskemål och tycka saker, men om Skånetrafiken inte håller med 
oss gör Skånetrafiken som de vill” – beskrev Ängelholms trafikchef.  

Det finns en omvänd ansvarsfördelning för samordningen mellan kollektivtrafikens och 
bebyggelsens utformning. Här har kommunerna ensamt ansvar. Den fysiska planering-
ens roll i kommunal politik (se tidigare kapitel) gör varje försök till kommunal sam-
ordning eller regional styrning mycket kontroversiell. Kommunerna accepterar i princip 
inga styrnings- eller samordningsförsök som innebär att deras självbestämmande in-
skränks. ”Vill vi följa de regionala målen gör vi det. Och vill vi göra något annat gör vi 
det också”, underströk kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg. Flera kommunala 
intervjupersoner framhåller att samordningen kan fungera så länge Region Skåne inte 
försöker att diktera var och hur kommunerna t.ex. ska bygga nya bostäder. Regional 
samordning måste därför ske genom frivilliga mekanismer som skapar samarbete och 
samordning mellan ”jämbördiga aktörer” som den tekniska chefen i Bromölla uttryckte 
det. Samordningen sker genom att Skånetrafiken får tillfälle att yttra sig över 

                                                 
70 Region Skåne 1998, s. 9.  
71 Skånetrafiken 2011, Skånetrafiken 2006. 
72 Skånetrafiken 2011, s. 5.  
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kommunala översikts- och detaljplaner. Den sker också genom projekt mellan Region 
Skåne och kommunerna som har resulterat i allmänt hållna rapporter om hur kommuner 
kan samhällsplanera i enlighet med regionala utvecklingsplaner.73 I dessa projekt har 
processen vari olika perspektiv och uppfattningar ventileras varit det huvudsakliga 
resultatet framhöll en kommunstrateg från Hässleholm.  

Det finns därmed en maktdelning mellan Region Skåne och kommunerna. Även om 
Skånetrafiken bestämmer över kollektivtrafikens utformning ligger det i Skånetrafikens 
intresse att ge kommunerna ett visst inflytande över kollektivtrafikens utformning. En 
kommunstrateg i Ängelholm menade att: 
 

Region Skåne och Skånetrafiken skulle kunna ta över hela 
bestämmandeprocessen över kollektivtrafiken tills de behöver ha 
mark. Har de då kört sina samarbetsmöjligheter tappar de 
möjligheten att på ett fredligt sätt kunna utveckla kollektivtrafiken.  

 

Maktdelningen möjliggör viss insyn och inflytande för kommunerna på kollektiv-
trafikens utformning. Därtill mobiliserar den kollektiva ”idén” om Skåne som en 
polycentrisk stadsregion, sammanhållen av ett regionalt kollektivtrafiksystem, en 
specifik kommunal drivkraft som får kommunerna att acceptera Skånetrafikens 
tillämpning av principen om affärsmässighet. Det är samma drivkraft som möjliggör 
samordning mellan kommunernas fysiska planering och regionala mål om täthet och ny 
bebyggelse i bra kollektivtrafiklägen. Det synliggörs tydligt i besluts- och planerings-
praktiker. 

 
5.3 Besluts och planeringspraktiker 
Intervjupersonerna beskriver visserligen hur det finns en övergripande enighet och 
grundläggande samsyn om målen för Skånes utveckling och kollektivtrafikens 
utformning. Den övergripande samsynen innebär emellertid inte att Skånetrafiken och 
kommunerna har samma intressen. Kommunala politiker och tjänstemän beskriver 
besluts- och planeringspraktiken om starka stråk som ständiga förhandlingar med 
Skånetrafiken om investeringar och om vilka de starka stråken är. Kommuner som inte 
ligger i direkt anslutning till de stora resandeströmmarna i västra Skåne framhåller 
särskilt att de mycket aktivt för fram sina kommuners behov i diskussioner med Region 
Skåne för att få del av investeringar. Det är dessa processer som möjliggör diskussioner 
och kritik mot Skånetrafikens urval av starka stråk som i förlängningen legitimerar 
ansvarsfördelningen. För möjliggöra helhetssyn och ett regionalt fungerande system 
måste kollektivtrafiken planeras av Skånetrafiken, trots att det för med sig nackdelen att 
man inte alltid få det man vill – resonerade en kommunal tjänsteman. Den främsta 
orsaken till att kommunerna accepterar Skånetrafikens styrning över kollektivtrafikens 
utformning och höga krav på kostnadstäckning beror dock på styrkan i föreställningen 
om att ett regionalt fungerande system kan sprida tillväxt från större till mindre tätorter 
och kommuner. ”Tillväxten skvalpar ända till Bromölla”, som den tekniska chefen i 
Bromölla beskrev det. Det gör att mer glesbefolkade kommuner som inte ligger i direkt 
anslutning till de starkaste stråken i västra Skåne accepterar att investeringar styrs dit.  

                                                 
73 Region Skåne 2009a.  
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I anslutning till samordningen mellan kollektivtrafikplanering och kommunernas 
fysiska planering saknas som tidigare beskrivits helt formella samordningsmekanismer. 
Men även här kan samordning mellan regionala mål om att bygga i bra 
kollektivtrafiklägen och kommunal fysisk planering ske när kollektivtrafiken 
sammankopplas med ekonomisk tillväxt. När kommuner bygger i enlighet med 
regionala mål om förtätning och ny bebyggelse i bra kollektivtrafiklägen sker det enligt 
intervjupersoner på Skånetrafiken för att kommunerna ser tillgång till regional 
kollektivtrafik som ett ekonomiskt värde som ökar attraktiviteten på ny 
bostadsbebyggelse. Ängelholms kommunstrateg menade att:  
 

Målet om tillväxt driver oss allihop. Jag har inte träffat någon 
regional eller kommunal politiker eller tjänsteman som inte har ett 
intresse av att få tillväxt. I och med att vi har det gemensamma 
kittet drar man automatiskt åt samma håll. 

 

Kollektivtrafiken som ekonomisk värdeskapare ger delvis Skånetrafiken ett 
förhandlingsutrymme mot kommuner som vill bygga i sämre kollektivtrafiklägen. 
Skånetrafiken kan hänvisa till dålig trafikekonomi som argument för att inte 
kollektivtrafikförsörja planerade bostadsområden. Kommunernas ekonomiska 
drivkrafter förklarar också varför samordningen inte fungerar, och varför vissa mindre 
skånska kommuner bygger i ”fel” läge.74 Samordningen är enligt stadsbyggnadschefen i 
Trelleborg, som byggt bostäder utan någon kollektivtrafik i ett attraktivt sjöläge för att 
attrahera invånare från det närbelägna Malmö, styrt av den rådande ”doktrinen”: 
 

Det är inte så att regionen sätter upp mål, som kommunen sedan 
följer. Allting bygger på, det tankesätt, vilka värderingar man har. 
[...] Det är en allmängiltighet att skaffa sig attraktiva bostäder för 
att locka invånare. Det ser ut så i alla kommuner. Om det mest 
attraktiva är att orientera bostäder runt en regionaltågsstation, eller i 
det mest fantastiska sjöutsiktsläget, är det samma doktrin så tillvida 
att det är attraktiviteten som avgör.  

 
5.4 Slutsatser 
Skåne har sina specifika förutsättningar för kollektivtrafikens utveckling. Det är viktigt 
att ha skillnader mellan regioner i åtanke när man diskuterar hur samordning mellan 
kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter kan skapas. I alla regioner måste 
man oavsett hur ansvaret mellan kommuner och landsting fördelas göra en rad val på 
strategisk, taktisk och operativ besluts- och planeringsnivå.75 Den strategiska nivån 
handlar om långsiktiga strategier för utveckling av kollektivtrafiken. På denna nivå 
besvaras frågan, vad vill vi uppnå? På den taktiska nivån omsätts strategierna i konkret 
utformningen av kollektivtrafiken. Det är på den taktiska nivån beslut om linjer, 
tidtabeller och kollektivtrafik i områden med svag efterfrågan sker. På operativ nivå 
slutligen översätts de taktiska valen i konkreta besluts- och planeringspraktiker. För att 
skapa effektiva regionala kollektivtrafiksystem bör strategiska och taktiska val 

                                                 
74 Se Hrelja & Nyberg 2012 för en mer ingående beskrivning.  
75 van de Velde 1999.  
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samordnas, länka i varandra samt mobilisera tillräckligt med kraft för att påverka 
besluts- och planeringspraktiker på operativ nivå.  

I Skåne finns det en framtidsvision om en polycentrisk stadsregion som fungerar som en 
gemensam marknad för boende, arbete, och fritid. Ett effektivt och regionalt fungerande 
kollektivtrafiksystem motiveras mycket tydligt av att det anses kunna knyta samman 
tätorter och därmed öka den ekonomiska tillväxten. I Skåne ses inte effektiv regional 
kollektivtrafik som ett mål i sig utan som ett verktyg för att nå politiska mål om tillväxt. 
Exemplet Skåne visar hur viktigt det är att det finns regionala visioner som kollektiv-
trafiken kan länkas till. Sådana rumsliga och kollektiva föreställningar om vad en region 
är och kan bli tar lång tid att växa fram. Men de är nödvändiga för att svaret på frågan, 
vad vill vi uppnå?, ska motivera skapandet av regionalt fungerande kollektivtrafik-
system som har kraft att mobilisera tillräckligt med kraft för att påverka kollektiv-
trafikens utformning samt besluts- och planeringspraktiken.  

Det var visionen om en funktionellt fungerande region som på taktisk nivå i Skåne 
motiverade en utformning av kollektivtrafiken som ett system med satsningar på främst 
kundtäta sträckningar mellan större tätorter. Även om kollektivtrafiken används för att 
nå politiska mål utformas den efter affärsmässiga principer om hög kostnadstäckning. 
Skånetrafiken styr framförallt investeringar mot s.k. starka stråk med störst potential för 
resandeökningar och intäkter. Det finns en relativt hög acceptans bland kommunerna för 
denna princip; även bland kommuner som inte är belägna i direkt anslutning till de 
viktigaste kommunikationsstråken mellan de främsta tillväxtcentrena. Anledningen att 
principen accepteras är att det finns en föreställning bland kommunerna att kollektiv-
trafiken sprider ekonomisk tillväxt. För att kollektivtrafiken ska kunna sprida tillväxt 
anses det vara tvunget att den fungerar som ett system där intäkter och växande antal 
resenärer skapas i starka stråk som sedan svagare stråk kan ta del av. 

För att kollektivtrafiken ska kunna fungera som ett regionalt system måste den slutligen 
samordnas med kommunal fysisk planering. Det finns liksom i andra regioner inga 
formella mekanismer i Skåne som möjliggör samordning. Kommunerna accepterar inte 
regionala försök att styra kommunerna. Samordning mellan kommunal fysisk planering 
och regionala mål om förtätning och ny bebyggelse i bra kollektivtrafiklägen har bäst 
förutsättningar när god kollektivtrafikförsörjning blir ett värde som ökar attraktiviten på 
t.ex. nya bostadsområden. Återigen fungerar tillväxttanken som en katalysator som 
möjliggör samordning. Men tillväxtens starka drivkraft är också anledningen till att 
kommuner bygger i dåliga kollektivtrafiklägen. De institutionella förhållandena i Skåne 
är sammanfattningsvis viktiga, men är inte det enda som möjlig samordning och samsyn 
mellan kommuner och Region Skåne. Kommuner har skilda intressen, men också ett 
gemensamt intresse av ekonomisk tillväxt. Regional samsyn om kollektivtrafikens 
utformning och samordning av kommunal fysisk planering möjliggörs av att 
kollektivtrafiken ses som ett ekonomiskt värde.  
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6 Avslutande diskussion  
Syftet med denna rapport har varit att analysera hur hanteringen av mål- och 
intressekonflikter påverkar möjligheterna att skapa mer miljövänliga transportsystem på 
lokal och regional nivå. Det har analyserats i anslutning till tre konkreta exempel. 
Exemplen har analyserat hur avvägningar mellan mål sker i kortsiktiga kommunala 
besluts- och planeringsprocesser i Örebro, hur politiker och tjänstemän i Borlänge 
hanterar företags önskemål om mark, byggnadstillstånd och väginvesteringar samtidigt 
som man försöker att skapa miljövänliga transportsystem, samt slutligen, kommunal 
samordning och styrning av regional kollektivtrafik i Skåne. Genom att studera hur 
hanteringen av mål- och intressekonflikter påverkar möjligheterna att skapa mer 
miljövänliga transportsystem bidrar rapporten för det första till kunskapen om orsakerna 
till den långsamma förändringstakten. Rapporten bidrar för det andra till kunskapen om 
möjligheterna att öka omställningstakten. Rapporten är i detta avseende en del av 
forskningen om vad som kan benämnas för ”hållbar mobilitet”.76 Hållbar mobilitet är ett 
samlingsbegrepp för åtgärder som minskar antalet resor med bil, längden på resorna och 
behovet av att resa, men som ”går längre än att identifiera faktiska åtgärder och försöker 
att förstå förutsättningarna för effektivt genomförande […]”.77  

Analysen av kommunalt beslutsfattande i Örebro visade hur kommunen valde att väga 
mål mot varandra från fall till fall i anslutning till nya handelsetableringar. Det skedde 
för att kommunens politiker ansåg att det var lättare att göra rätt avvägningar mellan 
konkurrerande mål från fall till fall. Den till synes ad hoc mässiga besluts- och 
planeringsmodell Örebros politiker tillämpade innebar emellertid inte att beslutsfattande 
och planering ”drev utan riktning”. Fall till fallstyrningen var för vissa politiker ett sätt 
att skapa administrativ flexibilitet och snabb hantering av företagsetableringar. Strategin 
innebar därför i praktiken att mål om ekonomisk tillväxt fick förtur över miljömål. Det 
resulterade i succesiv utbyggnad av externa handelsområden och mer biltrafik. Också i 
Borlänge var politikerna tvungna att väga mål mot varandra i anslutning till handels-
etableringar. Politikerna hade beslutat om att minska biltrafiken samtidigt som 
konsekvenserna av IKEA var ökande biltrafik. Borlänges politiker och planerare 
försökte hantera detta dilemma genom att satsa på gång-, cykel- och kollektivtrafik, men 
försöken resulterade ändå i en konventionell planering med fokus på biltrafik och 
storskaliga väginvesteringar.  

Både exemplet med Örebro och Borlänge visar dynamiken som leder till en kommunal 
samhällsplanering vari kommuner låser sig fast i bilbaserade transportsystem, trots 
politiska mål om motsatsen. I både Örebro och Borlänge var det prioriteringen av 
ekonomisk tillväxt som minskade möjligheterna att skapa mer miljövänliga transport-
system. Svenska kommuners prioritering av ekonomisk tillväxt sker i ett institutionellt 
decentraliserat planeringssammanhang som ger kommunerna mycket stort manöver-
utrymme. Konkurrensen mellan kommuner om arbetsplatser och invånare är, till-
sammans med den mycket svaga regionala planeringsnivån, två omständigheter som 
försvårar möjligheterna att skapa miljövänligare transportsystem. Men styrningen av 
kollektivtrafik i Skåne visar också hur kommuners ekonomiska drivkrafter kan 
möjliggöra regional samordning. De skånska kommunerna accepterade potentiellt 
kontroversiella principer för kollektivtrafikens utformning eftersom de ansåg sig kunna 
dra fördel av att kollektivtrafiken fungerade som ett regionalt system. Det fanns en 
föreställning om att ekonomisk tillväxt spreds genom kollektivtrafiksystemet. 

                                                 
76 Banister 2008. 
77 Banister 2008, s.79. Författarens översättning.  
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Genomförandet av regionala mål om att bygga tätt och i bra kollektivtrafiklägen hade 
bäst förutsättningar när god kollektivtrafikförsörjning och uppkoppling till ett regionalt 
fungerande kollektivtrafiksystem blev ett värde som ökade attraktiviteten på ny 
bostadsbebyggelse.  

De tre exemplen visar sammantaget hur kommuners ekonomiska drivkrafter måste 
hanteras och styras för att det ska vara möjligt att skapa miljövänligare transportsystem. 
Det finns åtminstone två sätt att angripa problemet med den långsamma omställnings-
takten. Det första sättet är att förändra lagstiftning och regelverk för beslutsfattande och 
planering. Tidigare studier visar att nationella och regionala planeringsinstrument som 
styr och koordinerar kommunalt beslutsfattande är viktiga för samhällsbyggande mot 
miljövänligare transportsystem.78 Man kan t.ex. reglera detaljhandelns utveckling 
genom ny lagstiftning. Det skulle förutom att tvinga fram kommunal samordning 
påverka maktrelationerna mellan företag och kommuner som företag kan använda för 
att spela ut kommuner mot varandra.  

Exemplen med Örebro och Borlänge illusterar också att former och riktlinjer för 
beslutsunderlag och miljökonsekvensanalyser inte är speciellt väl anpassade till mål om 
miljövänligare transportsystem. I Örebro och Borlänge redogjorde inte planerings-
underlag och miljökonsekvensbeskrivningar för långsiktiga samband mellan mark-
användning, väginvesteringar och färdmedelsval. Det motiverar hårdare krav på 
konsekvensanalyser av koldioxidutsläpp, och av hur nya verksamheter och bebyggelse 
påverkar möjligheterna att nå långsiktiga mål om miljövänligare transporter. Det kan 
t.ex. innebära konsekvensanalyser av effekter på färdmedelsval, längd på resor med bil 
och inducerad trafik. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att bättre planerings-
underlag och miljökonsekvensbeskrivningar inte i sig leder till mer miljövänliga 
kommunala beslut och planering. I Naturvårdsverkets årliga uppföljning av miljömåls-
arbetet framhåller verket att många kommuner har gamla översiktsplaner och 
planeringsunderlag.79 Det kan förvisso finnas ett behov av uppdaterade kommunala 
planer. Men tillsynes kortsiktiga besluts- och planeringsprocesser, som i tidigare studier 
har beskrivits som ett problem eftersom de orsakar ett glapp mellan långsiktiga 
kommunala mål och beslut i konkreta planärenden, är inte nödvändigtvis så ostrategiska 
som de verkar vara. Det visar exemplet Örebro. Man kommer därför inte till rätta med 
beslut som leder i ”fel riktning” med bara uppdaterade kommunala planeringsunderlag 
och mer strategiska översiktsplaner. Det är kommunernas ekonomiska drivkrafter som 
måste kontrolleras eller styras i rätt riktning.  

Nya regionala samordningsmekanismer och mer statlig styrning av kommuners mark-
användning innebär inskränkningar av det kommunala planmonopolet. Man har redan 
tidigare argumenterat för inskränkningar av det kommunala planmonopolet i olika 
sammanhang. Även om det behövs mer statlig styrning och regional samordning måste 
man utgå från att det är svårt, eller rent av politiskt omöjligt, att begränsa plan-
monopolet. Det andra sättet att angripa problemet är att inom ramen för rådande 
lagstiftning utnyttja kommunernas ekonomiska drivkrafter. Exemplet med kollektiv-
trafikens styrning och regional samhällsplanering i Skåne visar att kan vara en 
framkomlig väg för att få till stånd miljömässigt ”bättre” beslut. Samarbetet mellan 
kommuner och regionala myndigheter måste ske genom frivilliga mekanismer och 
genom diskussioner mellan ”jämbördiga parter” som en tjänsteman i Bromölla uttryckte 
det (se kap. 5). Det innebär att kommuner och regionala myndigheter bör skapa arenor 

                                                 
78 Næss et al. 2011.  
79 Naturvårdsverket 2012.  
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för koordinering där regionala visioner för ekonomisk utveckling kopplas samman med 
den långsiktiga samhällsplaneringen. 

 
6.1 Fortsatt forskning 
Hur man ska skapa kommuner eller regioner som attraherar företag och invånare har 
varit centralt för kommunerna som har studerats i denna rapport. De studerade 
kommunerna är i detta avseende inte annorlunda än de flesta andra svenska kommuner. 
De försöker att skapa tillväxt genom att erbjuda attraktivare boendemiljöer och bättre 
förutsättningar för företag än andra kommuner. Attraktivitet har av kommunernas 
politiker och tjänstemän tolkats på ett sätt som resulterat i fortsatt utbyggnad av ett 
bilbaserat transportsystem, t.ex. i anslutning till externa handelsetableringar. I linje med 
slutsatsen att det är kommunernas ekonomiska drivkrafter som måste kontrolleras eller 
styras i rätt riktning kan man formulera åtminstone två frågor som bör besvaras i fortsatt 
forskning: hur formas föreställningar om attraktiva städer, kommuner och regioner, och 
finns det alternativa fysiska visioner för bebyggelsens och transportsystemens 
utveckling som underlättar genomförandet av miljövänligare transporter? Hur definieras 
attraktivitet i kommuner som exempelvis väljer att prioritera cityhandel framför 
externhandel för att utveckla tätorters s.k. ”urbana kvalitéer”, som man allt oftare brukar 
benämna det i stadsutvecklingssammanhang? Idealen inom stads- och trafikplanering 
har växlat genom åren. En förändring av stadsbyggnadsprinciper håller på att ske som 
en reaktion på det funktionalistiska stadsplaneidealets uppfattade negativa konsekvens-
er. Det anses ha resulterat i glesa tätorter anpassade till bilismen, överdimensionerat 
vägnät och funktionsuppdelning som förutom trängsel, avgaser och utsläpp anses leda 
till en avsaknad av en stadshelhet. Det är möjligt att miljövänligare transporter har bättre 
förutsättningar i anslutning till stadsbyggnadsvisioner som kopplar samman principer 
för hållbar mobilitet med mål om ekonomisk tillväxt. ”Attraktiva tätorter” med potential 
för ekonomisk tillväxt förknippas alltmer med tät och funktionsblandad bebyggelse som 
ger bra förutsättningar för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Man skulle i fortsatt 
forskning behöva studera vilken potential nya stadsbyggandsideal ger för miljövänligare 
transporter, och vilka processer som gör att man inom ramen för dessa kan kontrollera 
eller styra kommunernas ekonomiska drivkrafter i rätt riktning.  
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