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ATT STYRA MOT MINSKAD ANDEL BILTRAFIK –

TJÄNSTEPERSONERS OCH POLITIKERS PERSPEKTIV 

Karin Thoresson



STUDIENS BAKGRUND OCH SYFTE

• I princip alla större städer har mål om hållbar mobilitet, men ändå händer inte så 

mycket med färdmedelsfördelningen.

• Många städer har dessutom explicita mål om en minskad andel biltrafik, och en 

uttalad handlingsinriktning om att prioritera kollektivtrafik, cykel och gång

• Sedan länge är det väl känt att omställningen av transportsektorn går för 

långsamt, exempelvis i förhållande till sektorns klimatmål

• I diskussionen och strategierna för omställningen figurerar olika lösningar: 

teknik, ”beteendeförändring” (individ), och transporteffektivt samhälle (social 

förändring på en samhällsnivå)

→→ Konflikter och utmaningar uppstår i regel närmare styrmedel och 

genomförande än på en övergripande policynivå (”alla” vill ha hållbar 

mobilitet – men hur?)



FORTSÄTTNING FÖREGÅENDE BILD

• I en bred enkätstudie som skickades till samtliga kommuner i Sverige 

konstaterade författarna att det inte finns något tydligt samband mellan att ha 

mål om minskad biltrafik och att vidta åtgärder som leder mot målet (Hansson et 

al. 2018)

• Trots det så sägs ofta större städer ha störst möjlighet att förändra resandet, 

eftersom det finns bättre underlag för kollektivtrafik, service i närområdet, m.m. 

Syftet med studien var att undersöka lokala förutsättningar för att styra 

mot en minskad biltrafikandel, med särskilt fokus på tjänstemäns och 

politikers erfarenheter av och förhållningssätt till restriktiva åtgärder

mot biltrafik.



TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

• En inledande kartläggning gjordes av 21 större städers policydokument och 

färdmedelsfördelning

• Hänsyn togs till flera kriterier, men centralt var höga ambitioner

• Till att börja med gjordes intervjuer med tjänstemän i tre städer, därefter valdes 

två ut: Eskilstuna och Uppsala

• Totalt gjordes 20 intervjuer men den här studien bygger på de 16 som gjordes i 

Eskilstuna och Uppsala, med 9 tjänstemän och 7 politiker.

• Kvalitativ ansats och analys: semi-strukturerade intervjuer som spelades in 

och transkriberades, systematisk kodning → analytiska teman
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VAD SÄGER DEN TIDIGARE 

FORSKNINGEN?



FYRA INSIKTER FRÅN TIDIGARE FORSKNING

• Restriktioner mot biltrafik ofta föremål för konflikt

• Styrningen bör handla om åtgärdspaket snarare än enskilda styrmedel (policy 

packages)

• Förutom egenintresse, ideologi, och omvärldsförändringar har upplevd 

effektivitet och rättvisa stor betydelse för vilket stöd kontroversiella åtgärder 

får

• Sociala aspekter som rör t ex inkludering, hälsa, fördelning och rättvisa har 

släpat efter ekonomiska och miljömässiga aspekter i planering och 

konsekvensbeskrivningar



FORSKNING OM POLICYPAKET OCH 
REKYLEFFEKTER

• Dilemman i styrningen – de mest träffsäkra åtgärder är ofta svårast att 

genomföra, medan de minst kontroversiella ger liten effekt

• Måluppfyllelse, kostnadseffektivitet, ”acceptans” – argument för policypaket

• ”Wicked problem”: flera olika hållbarhetsmål och sekundära effekter

• Rekyleffekter vanliga inom transportområdet, även sidoeffekter

(Malmaeus et al. 2021)



FORSKNING OM POLITISKT STÖD OCH 
MEDBORGARES STÖD FÖR MILJÖPOLITISK 
STYRNING
• Statsvetenskapliga studier

• Vad har betydelse för vilket stöd som styrningen får?

• Egenintresse, politisk orientering, omvärld – men också: effektivitet och 

rättvisa har stor betydelse

• Effektivt i förhållande till vad?

• Är min uppoffring meningsfull? 

• Är det en rimlig uppoffring i förhållande till konsekvenserna för mig själv och 

andra och till andras uppoffringar? Även alternativ/kompensation har betydelse. 

• Kostnader – vem betalar för ”gratis kollektivtrafik”
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EMPIRISKT STUDIE,
RESULTAT



HUVUDFRÅGOR FÖR DEN EMPIRISKA STUDIEN

• Vad är möjligt, svårt eller omöjligt när det gäller åtgärder som begränsar 

biltrafiken? 

• Hur viktigt är minskad biltrafik för hållbar mobilitet?

• Hur förhåller sig politiker och tjänstemän till valet av styrmedel, särskilt 

restriktioner vs andra typer (bättre alternativ, subventioner, information) av 

styrmedel?

• Hur viktigt är restriktiva åtgärder för att minska biltrafiken?

• Hur resonerar tjänstemän och politiker om sitt eget handlingsutrymme?
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ÖVERGRIPANDE OM STÄDERNA

• Både likheter och skillnader

• Lokala förutsättningar spelar roll (skillnader i exempelvis 

historia, identitet, färdmedelsfördelning, geografisk 

belägenhet, omfattning på trängselproblem, politiskt

styre, politiskt stöd för restriktioner)

• Relationen mellan tjänstemän och politiker

• Men också likheter i erfarenheter och förhållningssätt



TJÄNSTEMÄNNEN

”Trafikverket behöver 

ta ansvar för sin 

infrastruktur och inte 

bara tänka bil.”

• Anser att hållbar mobilitet kräver minskad biltrafik 
(och relaterar det till flera olika hållbarhetsmål)

• Anser att minskad biltrafik kräver restriktiva åtgärder

• Tycker att det skulle gå att göra mer

• Tre huvudsakliga typer av hinder/utmaningar:

• Samordning nationell planering (en slags vertikal 

integrering)

• Samordning mellan sektorer inom den egna kommunen 

(en slags horisontell integrering), inklusive målkonflikter 

och planering i tidiga skeden

• Politikens gränser: ”det blev politik av det”



TJÄNSTEMÄNNEN, FORTS.

”Bilen ska inte var det 

som är prio ett. Så att 

det har ju funnits ett 

klart stöd för att jobba 

väldigt mycket med 

hållbara transporter 

eller hållbara resor.”

”Politikerna ska säga vad vi ska göra och i min värld så 

har vi tagit väldigt tydliga styrdokument […] [som] pekar 

på att vi måste minska bilanvändningen i staden. Antalet 

fordon på gatorna behöver gå ner för att ge ytor eller 

framkomlighet för andra transportslag som bättre behöver 

det. Det är vad alla våra antagna dokument säger. Och 

sedan när det ändå kommer till genomförandet så har 

man åsikter om att ska det verkligen bli så svårt för bilen.”



POLITIKER

”Är det utrymmet vi 

pratar om, dvs antalet 

fordon vid en 

mätpunkt, som är det 

viktiga? Eller är det att 

vi har en omställning i 

hur de här bilarna 

framförs?”

• Större variation kring huruvida hållbar mobilitet kräver 

minskad biltrafik, majoriteten anser det

• Större variation kring vikten av restriktioner. Majoriteten

anser det, men många tvekar av olika skäl

• Ideologi – politiska skiljelinjer

• Taktiska hänsyn (förekommer, men inte lika stort)

• Konflikter kring biltrafik

• Att begränsa någons frihet – oro för att göra människors 

vardag svår

• Tendens att betrakta ”morot och piska” som två olika 

strategier istället för delar i en helhet

• Tycker inte att de har så stort handlingsutrymme



POLITIKER, FORTSÄTTNING ”Tror du att ni kommer 

att nå målen med ert 

nuvarande 

arbetssätt?”

”Inte bara med hjälp av 

vårt sätt att arbeta. Det 

tror jag inte räcker till. 

Det måste till något 

annat också då, att 

man skaffar sig en 

attitydförändring”

”Jag tycker att problemet [med biltrafik] är uppförstorat i 

våra policydokument.”

”Vi måste med alla medel se till att de som vill bo och 

arbeta i kommunen måste få göra det. […] Det är en 

helhet, trafikfrågan är en del av den helheten.”

”Så det gäller att hitta ett bra mellanting och jag tror att, 

för att nå målen så måste vi både ge morötter samtidigt 

som vi liksom försvårar, utan att liksom reta upp någon, 

för retar vi upp någon det ger inte resultat. Så att det 

gäller ju att hitta lösningar, mycket bättre än att ta bilen, 

så att man får flyt i de andra alternativen.”



POLITIKER: KONFLIKTER
”Det handlar om en ren 

politisk skillnad i synen på 

hur vi håller vår stad 

levande. Vi tror att alla 

trafikslag måste finnas 

[…] vi tror inte på att man 

kan straffa bilisterna 

genom att göra det 

jättekrångligt för dem; […] 

de kommer bara åka bil 

någon annanstans och då 

kommer det att drabba 

näringslivet.”

Självklart tror jag att man måste införa begränsningar. 

Problemet är väl – och det gäller alla begränsningar – att 

vi lever i en tid där det är ”Jag, jag, jag och jag ska fram. 

Det är mitt som gäller i första hand” och det gör att det blir 

väldigt svårt med de här regleringarna – det är min 

upplevelse – varenda grej egentligen som vi gör för att 

begränsa trafiken så blir det protester emot […].”

Jag tror fortfarande att man måste ha en morot, man kan 

inte bara ägna sig åt piskor. Man kan inte bara säga att vi 

ska försvåra bilismen för då får man inte, om man inte 

erbjuder ett bra alternativ då håller bilisterna ut väldigt, 

väldigt länge innan de ändrar sig.



POLITIKERROLLEN OCH ORO

”Ingen tar bilen in till 

[stan] för att jävlas med 

någon, man är tvungen till 

det.”

”…det finns ju de som 

måste ta bilen. Det är 

väldigt få som okynneskör 

bilen.”

”…vi sitter ju här för att försöka ha en helhetssyn. Bilisten som 

hamnar i kön eller inte hittar en parkeringsplats, de har ju inte 

helhetssynen, de har bara synen jag hittar ingenstans att ställa 

min bil, och vi kan ju aldrig tycka lika. Det går ju inte heller, vi 

måste säga att vi inte kan lösa […] parkeringsproblemen […] 

genom att låta alla parkera gratis [centralt i staden]. Vi måste 

sätta ner foten.”

”…vi måste ju se också, det som vissa politiker kallar för 

livspussel, vardagspusslet, det är inte bara en person som ska ta 

sig till en arbetsplats, det är en person som ska lämna ett barn på 

skolan, ett på dagis, som ska göra några inköp på vägen hem. 

Som ska hem och träffa familjen för att strax efteråt förflytta 

barnen till […] en eller kanske två fritidsaktiviteter.”
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SLUTSATSER OCH IMPLIKATIONER
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SLUTSATSER
• Hållbar mobilitet är ett töjbart begrepp, men det finns 

inte vetenskapligt stöd för att det räcker med tekniska 

lösningar

• Skillnader mellan tjänstemän och politiker (och mellan 

olika politiker). Spelrum för ideologiska skillnader och 

inslag av ”önsketänkande”.

• Lokala förutsättningar spelar roll

• Sammansatt styrning inte ett framträdande drag, särskilt 

inte hos flera politiker

• Rädslan för att begränsa någons frihet är intressant, ett 

dilemma för många politiker

• Större medvetenhet om sociala aspekter/rättvisa skulle

kunna vara en väg framåt



IMPLIKATIONER?

• Policydesign – bästa möjliga (tjänstemän)

• Sammansatt och holistisk – vilket paket av åtgärder går att acceptera? 

(Malmaeus et al. 2021)

• Fokus på den egna staden och dess medborgare (effektivt i förhållande till vad)

• Rättviseaspekter viktiga

• Tjänstemännens professionella kunskap är viktig! 

• ”Modiga” politiker - åtgärder som är effektiva är sällan populära. 

• Medborgare: helst mer informerade. Stöd från medborgare avgörande.

Vad krävs för att kunna vara en modig politiker om man vill minska biltrafiken? 

Dvs. våga förhålla sig aktivt till medborgares inställning – politiskt ledarskap 
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“Opportunities still exist, then, for greater impact.”  

Phillip Goodwin, professor of Transport 

policy, UK

karin.thoresson@vti.se


