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Abstract 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur Karlskrona kommun 
skulle betygsättas utifrån Sustainable Urban Mobility Plan verktyget 
ADVANCE. Studien utgår framförallt ifrån 
forskningsförhållningssättet fallstudier, som framförallt har 
genomförts med hjälp av metoderna litteraturstudier samt 
ADVANCE. Litteraturstudierna har framförallt bestått av de 
strategier Karlskrona kommun har antagit angående dess 
mobilitetsplanering och ADVANCE har använts som ett verktyg för 
att kunna upptäcka de positiva och negativa effekter dessa strategier 
har för kommunen.  
 
Utifrån denna fallstudie, samt genom diskussioner med Lars 
Olofsson (trafiknämnden, Karlskrona kommun), analyseras de 
resultat som verktyget ADVANCE visar upp, i dessa analyser ges 
även exempel på lösningar som Karlskrona kommun skulle kunna 
använda sig av för att kunna förbättra sin nuvarande 
mobilitetsstrategi.  
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Begreppsdefinitioner 
 
Definitioner av begrepp som återkommer genom hela uppsatsen är 
viktigt för att undvika eventuella missförstånd, dessutom för att 
underlätta för läsaren.  
 
SUMP 
Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP). En SUMP är en 
strategisk plan som är skapad för att kunna tillgodose de behov som 
människor har gällande mobilitet för att på sätt kunna öka 
livskvaliteten för människor och för företag som lever och verkar i 
städerna och dess omgivningar (Duportail & Meerschaert, 2013). 
 
ADVANCE 
ADVANCE är ett EU sponsrat SUMP verktyg som inriktar sig på att 
förbättra planer för hållbar mobilitet i städer och kommuner. 
Verktyget redovisar en systematisk metod för utvärdering och 
vägledning, visar potentialen för en (ännu mer) framgångsrik SUMP 
samt skapar mervärde för städerna (Duportail & Meerschaert, 2013).  
 
Verktyg 
Till verktyg kan redskap som används för bearbetning av material 
klassas, dessutom kan ordet verktyg även betyda tillvägagångssätt, 
applikation, metod, tillämpning osv (Glosbe, (u.å). I denna studie 
beskriver ordet verktyg en serie tillvägagångssätt för att enklast 
möjligt kunna genomföra SUMP processer.  
 
 

Hållbar mobilitet 
Hållbar mobilitet inriktar sig på att skapa rörlighet som möter 
samhällets behov av att kunna röra sig fritt, få tillgång, 
kommunicera, handel och etablera relationer utan att offra andra 
viktiga mänskliga eller ekologiska krav idag eller i framtiden (Black, 
2010). 
 
Strategi/mobilitetsplanering 
Mobilitetsplanering syftar till hur rörligheten sker mellan 
människor, fordon osv. samt hur kommunen planerar för att kunna 
uppnå ett så framgångsrikt resultat som möjligt.  Strategi kan 
jämföras med taktik, med andra ord vilken taktik som kommunen 
har för att kunna uppnå de mål som de har satt upp i sin 
mobilitetsplanering (Bührmann et al, 2011). 
 
Transportslag 
Ett transportslag är en lösning för att kunna transportera något eller 
någon från punkt A till punkt B. Transportslagen består oftast av 
fordonsbaserade transporter (t.ex. flyg, bil, båt) men även 
människobaserade (fotgängare, cyklister) samt djurbaserade 
transporter räknas som transportslag (Naturvårdsverket, 2002).  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitlet redovisar kortfattat de huvudsakliga aspekterna 
som denna studie är utarbetat kring.  
 
 
 
 
  

KAPITEL 1 
Introduktion 
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1.1 Bakgrund 
 
Under det senaste århundradet har samhället genomgått ett flertal 
storskaliga samhällsgeografiska förändringar, bland dessa kan 
globaliseringen, samhällets urbanisering och storstädernas 
utglesning och utbredning räknas som de mest genomslagskraftiga 
förändringarna. Förutom dessa förändringar finns det dessutom 
ytterligare förändringar som tyvärr har bidragit till att olika 
samhälls- och miljöproblem inträffat, det mest dominanta problemet 
av dessa är den globala uppvärmningen (Bannister, 2005; Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2007a; Sveriges Kommuner och 
Landsting & Trafikverket, 2010). Som framförallt har uppkommit 
beroende på samhällets behov av transporter som drivs med fossila 
bränslen.  Utifrån dessa problem anser många att det behövs en ny 
rumslig organisering av ekologiska och sociala relationer för att 
kunna uppnå en hållbar utveckling i framtiden. Framförallt beroende 
på att majoriteten av världens befolkning lever i urbaniserade 
områden och problem såsom globaliseringen, urbaniseringen samt 
storstädernas utglesning fortfarande pågår, utifrån dessa aspekter är 
det särskilt viktigt att reflektera över hur hållbar planering ska 
uppnå.  
 
Ett samhälles mobilitet beror till stor del på relationer mellan hur det 
sociala livet samarbetar med stadens infrastruktur, även kallat socio-
rumsliga organisering (Frändberg & Vilhelmson, 2010).  
Utifrån detta synsätt är det därför viktigt att innefatta aspekter som 
rör mobilitet för att på så sätt kunna adressera de miljömässiga 
problem som uppkommer vid stadsplanering – transportplanering. 

En hållbar mobilitet handlar mycket om att kunna minska de 
miljömässiga påverkningarna samt de konsekvenser som samhällets 
rumsliga organisering bidrar med. Denna rumsliga organisering 
innefattar framförallt avstånden i samhället ständigt ökar. Att öka 
tillgängligheten till olika samhällsfunktioner är därför en viktig 
synpunkt i arbetet med att göra ett samhälle mer hållbart. Med andra 
ord är en hållbar mobilitet starkt ihopkopplad med hur samhällets 
planeringsverksamhet genomförs.  
 
Det viktigaste utifrån denna synvinkel är att planeringsverksamheten 
uppmärksammar samhället som en helhet när det gäller 
transportbehov, där både sociala, miljömässiga och ekonomiska 
aspekter innefattas.  
 
Det finns flertalet incitament för ett samhälle att utveckla en hållbar 
mobilitet, frågor som rör högre livskvalité för invånarna, större 
drivkraft till motion och en mer levande stad är bara några av de 
fördelar som ett samhälle med en hållbar mobilitet kan uppleva 
(Duportail & Meerschaert, 2013).  
 
I och med dessa aspekter har en relativt ny planeringsprocess 
bildats, mobilitetsplan/-policy, trafikstrategi eller trafik- och 
mobilitetsplan, SUMP (eng. Sustainable Urban Mobility plan). 
SUMP är egentligen igen ny förekomst och teorierna kring hållbar 
mobilitetsplanering har funnits under en längre tid i ett flertal länder 
i Europa. Dock är det först på senare tid, när ovan nämnda problem 
har uppmärksammats allt mer, som SUMP har fått ett allt större 
genomslag inom planeringsverksamheten (Bührmann et al, 2011).  
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Visionerna som SUMP bidrar med angående en framtida planering 
kretsar framförallt att samhällets invånare ska stå i fokus och utifrån 
denna aspekt har ett flertal projekt/verktyg genomförts för att på så 
sätt kunna vägleda kommuner i sitt arbete kring en hållbar mobilitet. 
Dessa verktyg grundar sig framförallt i hur samhällens aktuella 
hållbara mobilitet ser ut, samt kunna peka på vissa punkter där 
samhället kan förändra sin planeringsverksamhet för att på så sätt 
kunna öka dess hållbara mobilitet (Bührmann et al, 2011).  
 
Karlskrona kommun har visat sig villiga att testa ett av dessa 
verktyg, ADVANCE, för att på så sätt kunna ta ett första steg mot 
att skapa ett hållbarare samhälle. Framförallt för att kunna visa på 
kommunens aktuella status inom hållbarhetssegmentet samt för att 
kunna uppmärksammas på de eventuella åtgärder som kommunen 
bör genomföra för att kunna bli mer hållbar i framtiden.  
 

1.2 Problembeskrivning 
 
De utmaningar som samhället står inför inom stadsplanering och 
transportplanering, framförallt när det gäller resurs-och 
miljöproblem, ställer krav på att ett nytt tankesätt angående rumslig 
organisering av medborgerliga och sociala relationer behöver 
genomföras för att kunna främja en hållbar utveckling. Det finns ett 
flertal aspekter som visar på att dagens transportsituation är för 
tillfället helt ohållbar, ökade koldioxidutsläpp, trafikolyckor och 
trängsel inom stadskärnorna är bara några av de problem som 
planerare ställs inför idag, alla dessa problem påverkar samhällets 

miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarhet i längden Sveriges 
Kommuner och Landsting & Trafikverket, 2010).  
 
För samhällen krävs det framförallt att minska transportbehovet, 
uppmuntra en allt mer miljövänlig och effektiv användning av 
transporter samt förbättra attraktiviteten i städerna är några av de 
mål som krävs av kommunerna för att kunna uppnå en hållbarare 
framtid. När samhället har adresserat dessa mål har planerarna 
kommit en lång väg för att kunna ta itu med problem som rör 
luftföroreningar, buller, trängsel, osäkerhet och global uppvärmning. 
För att kunna genomföra dessa mål krävs det att transportpolitiken 
ändras från att endast prioritera ”framkomlighet” till att allt mer 
prioritera ”tillgänglighet” (Naturvårdsverket 2005) för att på så sätt 
kunna förändra tänkandet kring transportplaneringen.  
 
Utmaningen kring att främja en hållbar mobilitet stöter dock på 
problem framförallt beroende på att människor förväntas och 
förväntar sig att ens mobilitet inte ska minska, de vill fortfarande ha 
samma möjlighet till fri mobilitet även efter genomförd utveckling 
för att nå ett hållbarare samhälle. Möjligheterna som bilen bidrar 
mer är oftast allt för starka för att samhällets invånare ska ens 
överväga att välja mer miljövänliga transportalternativ (Frändberg & 
Vilhelmson, 2010).  
 
Förutom problemen som planerare stöter på hos människors 
beteende angående transportalternativ så finns även rent 
planeringsorienterade problem. Även om hållbar mobilitet vill 
främja transportslag som medför miljömässigt, ekonomiskt och 
socialt positiva effekter måste det nämnas att det endast är cykel- 
och gångtrafik som kan klassas som helt rena transportslag.  
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Även om planerare planerar för ett hållbart samhälle går det inte att 
negligera att fossil baserade transportsätt kommer fortsatt ha en 
betydande ställning i vårt samhälle. Det som krävs är att minska 
beteendet hos människor.  
 
Ytterligare ett problem som måste adresseras hos kommunerna är att 
idag finns det relativt få mänskliga resurser, med andra ord planerare 
som vet hur en hållbar planering bör genomföras. Allt som oftast tas 
det in experter på området när en hållbar mobilitetsplanering ska 
genomföras, dessa experter försvinner sedan efter projektets 
slutförande och med dem försvinner även kunskapen. Vilket innebär 
att kommunen efter genomfört projekt fortfarande inte själva klarar 
av att genomföra viktiga strategiska steg i den hållbara 
planeringsprocessen (Bührmann et al, 2011).  
 

1.3 Ämnesområde 
 
Ämnesområdet för studien grundar sig i den fysiska planeringen 
främst med tanke på att studien belyser områden som grundar sig i 
rumslig utveckling, planering för framtiden samt i hållbarhet vilket 
är ett särskilt viktigt begrepp inom fysisk planering.  
 
1.3.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka resultat Karlskrona 
kommun uppnår inom hållbarhet när en applicering av ett SUMP 
verktyg genomförs på stadens mobilitetsplanering, dessutom att 
belysa vilka åtgärder som Karlskrona kommun kan tänkas komma 
behöva genomföra för att kunna öka sin hållbarhet inom kommunen.  

1.3.2 Frågeställning 
Studien kommer att baseras kring framförallt fyra frågeställningar, 
dessa känns relevanta för att studiens syfte ska kunna uppfyllas.  
 
 

• Hur lyckas Karlskrona kommun att hantera frågor som rör 
hållbar mobilitet, samt vilka förutsättningar har kommunen 
att upprätta strategier för detta? 

 
• Hur är Karlskrona kommuns aktuella mobilitet uppbyggd 

utifrån en hållbar mobilitets aspekt?  
 

• Utifrån dessa resultat, hur kan Karlskrona som stad fortsätta 
uppnå en hållbar mobilitetsplanering eller krävs det vissa 
åtgärder från staden för att kunna uppnå ett positivt resultat? 

 
• Är ADVANCE ett användbart verktyg att använda utifrån ett 

skapande av en SUMP, ger verktyget möjlighet för 
kommuner att ”lättare” skapa relationer mellan hållbarhet 
och transportslag? 

 
1.3.3 Avgränsningar 
 
Studien avgränsas till att endast behandla SUMP vilket innebär att 
generell litteratur kring hållbarhet och mobilitet inte kommer att 
användas. Dessutom avgränsar sig studien till att behandla endast ett 
av flertal olika SUMP verktyg nämligen ADVANCE.  
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Framförallt beroende på att Karlskrona kommun är villiga att testa 
detta verktyg på kommunens planeringsverksamhet samt för att 
verktyget är det nyaste SUMP verktyget. Då ADVANCE har en 
strikt koreografi som kräver att kommunens beslutsfattare är aktivt 
deltagande inom verktygsprocessen kommer denna del behandlas på 
ett rent hypotetiskt plan. Dessutom har tidsaspekten avgränsats till 
två månader beroende på att detta är ett kandidatarbete och 
författaren har cirka två månader på sig att färdigställa detta arbete, 
ADVANCE är egentligen rekommenderat att genomföras under sex 
månader.  
 
Geografiska avgränsningar 
ADVANCE kommer att appliceras på Karlskrona kommun och mer 
specifikt på Pottholmen. Detta på grund av att Karlskrona kommun 
har haft en önskan att se hur väl hållbar mobilitet belyses i 
kommunens nya projekt Pottholmen. Anledningen till varför det 
studien kretsar kring Karlskrona kommun beror på att Karlskrona 
för närvarande genomgår en förändring för att kunna bli en mer 
hållbar kommun.   
 
1.3.4 Kunskapsinhämtning 
Tidigare forskning kring SUMP (Bührmann et al, 2011) har visat på 
att det finns en problematik kring hur kommuner kan implementera 
hållbarhet i deras transportplanering. Allt som oftast saknas det 
kompetens hos kommunerna för att kunna genomföra en SUMP som 
kommer att bli framgångsrik vilket har lett till att krav på olika 
sorters verktyg för att kunna genomföra en SUMP på ett ”lättare” 
sätt.  

Denna saknad av kompetens grundar sig framförallt i att det är 
väldigt komplexa problem som uppkommer vid planering kring 
hållbar mobilitet.   
I och med att denna studie framförallt behandlar ett av dessa verktyg 
som har tagits fram för att kommuner ”lättare” ska kunna genomföra 
en SUMP är det framförallt SUMP teorin som har använts i 
skapandet av denna studie. Dock anser författaren att SUMP i sig 
själv inte direkt kan anses vara en teori utan snarare ett 
grundbegrepp för de verktyg som har tagits fram för att kunna 
genomföra en hållbar stadsplanering.  
 
Vilket innebär att det snarare är verktygen som skulle kunna klassas 
som teorier. Det verktyg som har använts för att kunna genomföra 
denna studie är ADVANCE. 
 

1.4 Teoriram 
 
Materialet som har använts för att kunna genomföra denna studie har 
främst varit litteraturbaserad, där litteraturen främst har bestått av 
strategier och planer framtagna av Karlskrona kommun. Dessa 
beskriver hur Karlskrona kommun förhåller sig till olika 
trafikrelaterade åtgärder och är helt nödvändiga för att denna studies 
syfte ska kunna uppfyllas. Dessa strategier har varit; 
 

• Översiktsplan Karlskrona kommun 2030 
• Karlskrona 2030 
• Strategi Karlskrona 
• Cykelstrategi 2030 
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• Trafikstrategi för Trossö 
• Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift om 

farligt gods 
• Planprogram Pottholmen 2012 
• Länsplan för regional transportinfrastruktur i Blekinge 2010-

2021 
• Karlskrona kommuns parkeringsstrategi 

 
Ytterligare litterärt material som har bearbetats för att kunna belysa 
Karlskrona kommuns hållbarhetssituation är studier och riktlinjer 
som ligger till grund för skapandet av en framgångsrik SUMP. 
Dessa litterära verk har framförallt grundat sig i ADVANCE 
projektets handbok för att kunna använda detta verktyg. Dessutom 
har EU:s riktlinjer kring SUMP haft en betydande del av arbetets 
materialinhämtning.  
 

1.5 Disposition 
 
I Kapitel 1 – Inledning behandlas studiens problembeskrivning 
samt vilket syfte detta arbete har att förhålla sig till, dessutom 
presenteras den frågeställning som studien kommer grunda sig 
kring. Vidare behandlas studiens avgränsning och även en inledning 
till studien.  
 
I Kapitel 2 – Metod görs en djupare beskrivning av det 
tillvägagångssätt som valts för att kunna redovisa de resultat och 
analyser som studien kretsar kring. Metodvalets styrkor och 

svagheter redovisas och diskuteras samt presenteras också hur 
metoderna kommer användas och varför.  
 
I Kapitel 3 – Forskningsöversikt redovisas det planeringssätt som 
ADVANCE bygger på nämligen Sustainable Urban Mobility Plan 
(SUMP), samt vilka fördelar som detta planeringssätt medför. 
Dessutom presenteras en relativt detaljerad inblick i hur SUMP:s 
planeringsprocess genomförs. Här redovisas även de olika verktyg 
som finns för att underlätta SUMP processen  
 
I Kapitel 4 – Fallstudie och Analys redovisas och analyseras 
resultaten från metoden. Kapitlet kretsar framförallt kring en 
fallstudie över Karlskrona kommun utifrån ADVANCE:s 
perspektiv, där alla steg av ADVANCE processen redovisas. 
Kapitlet avslutas med en Handlingsplan som redogör de åtgärder 
som Karlskrona kommun kommer behöva genomföra för att uppnå 
en hållbarare mobilitet samt en kortare analys över resultaten.  
 
I Kapitel 5 – Diskussion diskuteras resultatet utifrån de 
frågeställningar som angavs i Kapitel 1. Dessutom förs även 
diskussioner kring författarens egna reflektioner kring SUMP och 
verktyget ADVANCE, även kritik gentemot ADVANCE och det 
materialet som har tillhandahållits av Karlskrona kommun redovisas.  
 
I Kapitel 6 – Slutsatser presenteras det förväntade resultatet om 
Karlskrona kommun följer den handlingsplan som redovisades 
under Kapitel 4, samt studiens avslutande kommentarer.  
 
I Kapitel 7 – Referenser redovisas de källor som har använts till 
denna studie.    

	  



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitlet beskriver de metoder som har använts för att 
denna studie kunnat genomföras.  
 
 
  

KAPITEL 2 
Metod 
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Metoden som tillämpas i denna studie kretsar kring en fallstudie av 
Karlskrona kommuns mobilitetsplanering för att utifrån dessa 
aspekter kunna bringa klarhet kring vad som krävs för att 
kommunens mobilitet ska bli hållbarare.  
 
Inledningsvis kommer studien framförallt bestå av litteraturstudier 
som framförallt kommer utgöra materialet för att kunna skapa sig en 
bild av vad SUMP är för något samt för att kunna bilda sig en 
förståelse för hur ADVANCE ska användas.  
 
Senare kommer studien att använda sig av en innehållsanalys där 
Karlskrona kommuns strategier och policyer har analyserats för att 
på så sätt kunna ta vara på den information som krävs vid 
appliceringen av ADVANCE på Karlskrona kommun. Denna analys 
är av yttersta viktig för att kunna få reda på hur Karlskrona 
kommuns aktuella planeringsverksamhet inom ramen för hållbar 
mobilitet ser ut.  
 
Studien har även använt sig av en observationsstudie för att 
författaren skulle kunna bilda sig en uppfattning av hur kommunens 
mobilitet ser ut idag.  
 
De metoder som har använts för denna studie är;  
 

• Litteraturstudier 
• Innehållsanalys 
• Observationsstudier 

 

2.1 Fallstudie 
 
Det som karakteriserar en fallstudie är att studien framförallt 
fokuserar och går in på djupet på endast en undersökningsenhet 
(Descombe, 2009). Det ska också nämnas att en fallstudie inte i sig 
själv klassificeras som en metod utan studien består istället av 
flertalet metoder som används för att kunna samla in en mängd data. 
Eftersom fallstudien behandlar flertalet olika metoder ger detta 
forskaren möjlighet att bearbeta ett mer detaljerat material där olika 
empiri kan vägas mot varandra (Descombe, 2009). Detta material 
ger sedan forskaren möjlighet att angripa problemen från ett flertal 
infallsvinklar vilket bidrar till att forskarens förståelse ökar för att på 
så sätt kunna förstå de nyanserade problem som planerare ofta ställs 
inför.  
 
Grundstenen i fallstudier är som nämndes ovan att endast belysa ett 
enda (eller några få) fall, med andra ord en enda 
undersökningsenhet, för att utifrån detta fall redovisa väsentliga 
resultat för händelser, förhållanden, erfarenheter eller processer som 
förekommer i denna undersökningsenhet.  Logiken kring att endast 
fokusera studien kring en enhet istället för en mängd olika fall ligger 
i att forskaren på så sätt kan utveckla sitt resonemang vidare (på 
djupet), istället för att endast beröra de ytliga förekomsterna 
(Descombe, 2009). Vidare bygger fallstudien även på att forskaren 
undersöker en undersökningsenhet som redan existerar. Det är med 
andra ord ingen krystat situation som byggts upp i forskningssyfte, 
utan snarare ett problem eller möjlighet som faktiskt kan komma att 
genomföras (Descombe, 2009).  
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Det är alltså inte ett experiment där forskaren försöker kontrollera 
olika variabler för att en specifik faktor ska kunna undersökas.  
 
Genom att kunna föra sitt resonemang vidare till andra nivåer, 
öppnas också nya infallsvinklar upp för att kunna belysa hur olika 
segment i samhället påverkas av en mer hållbar mobilitet. Detta 
märks tydligast genom att belysa hur olika segment påverkas av 
varandra om vissa företeelser inträffar samt vilka konsekvenserna 
blir om dessa företeelser inte inträffar. I detta avseende är fallstudien 
snarare ”holistisk” (Descombe, 2009) vilket innebär att studien inte 
endast belyser ”enstaka faktorer” utan snarare belyser vilka 
konsekvenser ett agerande i ett segment får för de andra segmenten. 
Detta innebär att fallstudien gör det möjligt att belysa skillnader 
mellan olika faktorer samt hur dessa påverkas direkt eller indirekt av 
en mer hållbar mobilitet.  
 
Fallstudiens styrka, att med hjälp av flertalet andra metoder kunna 
samla in stora mängder data, kan också vara studiens svaghet. 
Alltför mycket data kan göra det svårt för forskaren att kunna 
bearbeta för att kunna skapa en trovärdig analys och resultat. 
Dessutom kan en alltför stor mängd data göra det svårt utifrån en 
tidsaspekt, forskaren hinner inte bearbeta materialet under den 
uppsatta tidsperioden då forskningen ska genomföras på. Lösningen 
på detta problem är att forskaren genomför en bra avgränsning för 
att på så sätt kunna få fram en mer bearbetbar mängd data.  
 
Två av de metoder som kommer användas för att kunna genomföra 
mobilitetsverktyget är litteraturstudier och observationsstudier.  

2.2 Litteraturstudier och 
innehållsanalys 
 
Litteraturstudier och innehållsanalysen är båda metoder som kan 
tillämpas till egentligen alla ”texter” såsom skriftliga, ljudliga eller 
bildbaserade för att på så sätt kunna kvantifiera innehållet 
(Descombe, 2009). Styrkan i litteraturstudier och innehållsanalyser 
finns inom kvantifiering av innehållet framförallt eftersom det 
material som tas fram av forskaren senare även relativt lätt kan 
upprepas av andra forskare utan några större problem.  
 
Som nämnt ovan kommer litteraturstudierna framförallt kretsa kring 
det material som krävs för att kunna förstå SUMP, för att på så sätt 
kunna förstå hur ADVANCE ska användas.  
 
Litteraturstudiens och innehållsanalysens svaghet ligger framförallt i 
att metoderna har en benägenhet att lyfta informationen ur den 
ursprungliga kontexten vilket leder till att forskarens intentioner 
drabbas. Dessutom har litteraturstudien och innehållsanalysen 
svårigheter att hantera textens ”underförstådda” meningar, vad det 
egentligen är som sägs inte direkt vad som skrivs (Descombe, 2009).  
 
Eftersom denna studies litteraturforskning framförallt kretsar kring 
diverse publikationer och rapporter måste forskaren kritiskt granska 
dessa data för att på så sätt kunna validera dessa som trovärdiga. 
Denna validering kretsar framförallt kring om samma information 
uppkommer inom flera oberoende källor.  
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Innehållsanalyser är uppbyggd, i mångt och mycket, på samma sätt 
som litteraturstudien. Skillnaden är att den innehållsanalys som 
genomförts i denna studie har som uppgift att kunna analysera den 
informationen som krävs för att kunna genomföra ADVANCE. Det 
är i mångt och mycket denna metod som ligger till grund för 
”testkörningen” av ADVANCE på Karlskrona kommun.  
 

2.3 Observationsstudier 
 
Observationsstudier genomförs endast på grund av att det är ett av 
de stegen som krävs för att kunna genomföra verktyget ADVANCE. 
Detta görs, som nämndes ovan, att kunna skapa sig en uppfattning 
om hur situationen i Karlskrona ser ut idag, vilka möjligheter som 
finns samt vilka problem som Karlskrona kommun upplever i sin 
aktuella mobilitetsplanering.  
 
Observationsstudien genomfördes genom att forskaren besökte 
Karlskrona under sommarhalvåret för att kunna bilda sig en 
uppfattning om transportsituationen i Karlskrona. Eftersom det inte 
kunnat ske något besök under vinterhalvåret så kan informationen 
som forskaren fick fram under observationstillfället vara lite 
missvisande. Framförallt beroende på att väder, veckodag och 
tidpunkt kan ha betydelse för hur trafiksituationen (Descombe, 
2009) ser ut i Karlskrona kan påverkas av dessa variabler.  
 
Nackdelen med observationsstudier är framförallt att studien utförs 
av forskaren själv vilket kan leda till att en subjektivitet skapas. 
Detta undviks dock genom att validera forskarens 

observationsresultat med de strategier och dokument som har 
tillhandahållits av Karlskrona kommun (Descombe, 2009).  
 
Utifrån dessa metoder har innehållet till denna studie utarbetats. 
Litteraturstudien är framförallt kopplad till kapitlet 
Forskningsöversikt och innehållsanalysen samt 
observationsstudierna är framförallt kopplade till kapitlet Fallstudie 
och analys.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitlet grundar sig på det materialet som togs fram 
genom litteraturstudien och behandlar framförallt vad 
Sustainable Urban Mobility Plan är för något samt dess 
fördelar. Detta görs för att få en klarare bild av vad 
SUMP innebär för att på så sätt kunna förstå verktyget 
ADVANCE.  
  

KAPITEL 3 
Forskningsöversikt 
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3.1 Sustainable Urban Mobility 
Plan (SUMP) 
 
3.1.1 SUMPS bakgrund 
Behovet av en mer hållbar och integrerande planeringsprocess – 
framförallt inom sektorer med utgångspunkt inom rörlighet i städer 
– har blivit allt mer påtaglig under senare tid. I Europa har planer 
som behandlar hållbar mobilitet fått ett allt större erkännande samt 
har förståelsen för vilken betydelse hållbar mobilitet har för dagens 
samhälle (Bührmann et al, 2011).  
 
Den Europeiska Kommissionen har utarbetat en handlingsplan för 
att kunna genomföra planer som behandlar rörlighet i städer, denna 
handlingsplan syftar framförallt till att påskynda införandet av 
hållbara mobilitetsplaner inom Europas städer framförallt genom att 
tillhandahålla vägledande material, främja samarbete mellan 
städerna angående utbyte av material (bästa praxis), identifiera olika 
riktmärken i planeringsprocessen samt stödja utbildningsaktiviteter 
för planerare där utbildningen kretsar till mobilitet i städer. Hållbar 
mobilitetsplanering (SUMP) blev ytterligare satt på kartan när 
Europeiska unionens (EU) transportministrar antog (24 juni 2010) 
det resultat som handlingsplanen för hållbar mobilitet redovisade. 
Utifrån detta antagande ökade senare EU:s stöd för utarbetandet av 
hållbara mobilitetsplaner ytterligare, framförallt genom bistånd, 
informationsutbyte samt till viss del tillhandahållandet av experter 
inom området hållbar mobilitetsplanering (Bührmann et al, 2011).  
 

EU Kommissionen inledde ett treårigt projekt i maj 2010 och 
avslutades i april 2013, för att kunna utarbeta riktlinjer kring hur en 
SUMP ska genomföras på ett så framgångsrikt sätt som möjligt. 
Riktlinjerna utarbetades utifrån en mängd olika källor och expertråd 
samt även workshops runt om i Europeiska städer. Dessa källor 
omfattades av; 
 

• Skrivbordsforskning av tidigare forskning och vägledning 
kring hållbar mobilitet (t.ex. SUTP expertgrupps rapport 
2004,PILOT, samt BUSTRIP project) 

• Utredning av EU:s medlemsländers (27 stycken) samt 
Kroatien, Island Liechtenstein och Norges inställning till 
hållbar mobilitetsplanering samt vilken status sådana planer 
har inom länderna.  

• En behovsbedömning av hållbara mobilitetsplaner skedde 
genom expert- och intressentintervjuer.  

• Fyra workshops genomfördes där experter diskuterade 
hållbar mobilitetsplanering i städer hölls 2010/2011.  

• Storbritanniens Local Transport Plans utveckling (andra och 
tredje upplagan) 

• Franska Plans de Déplacements Urbains (PDU) vägledning 
och bedömning.  

 
 
Utifrån dessa sex punkter utarbetade EU de riktlinjer som senare 
kom att bli praxis för att genomföra en hållbar 
mobilitetsplaneringsprocess,  
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samt hur kommuner lättast skulle kunna genomföra en sådan 
omställning från dagens mer konservativa planeringsgenomförande 
till att allt mer ta hållbarhet i betänkande vid nyplanering (Bührmann 
et al, 2011).  
 
3.1.2 Vad är SUMP 
En SUMP är en strategisk plan som är skapad för att kunna 
tillgodose de behov som människor har gällande mobilitet för att på 
sätt kunna öka livskvaliteten för människor och för företag som 
lever och verkar i städerna och dess omgivningar. Planen utgår 
framförallt från de befintliga planeringsrutinerna i staden och tar 
hänsyn till principer för integration, delaktighet och utvärdering 
(Duportail & Meerschaert, 2013) 
 
Det överbyggande syftet vid skapandet av en SUMP är att skapa ett 
hållbart transportsystem för staden. Framförallt genom att belysa 
och uppmärksamma följande mål:  
 

• Kunna garantera att transportsystemet är tillgängligt för alla; 
• Förbättra transportsystemets säkerhet och trygghet; 
• Finna lösningar för att kunna minska luftföroreningar, buller, 

utsläpp av växthusgaser samt energiförbrukningen. 
• Öka stadsmiljöns attraktionskraft och stadsmiljöns kvaliteter 

 
En SUMP är med andra ord en mobilitetsplan som skapas för att 
staden ska kunna komma underfund med vad som krävs för att dessa 
ovan nämnda mål ska uppfyllas på ett bra sätt. Dock är det viktigt att 
betona att stadens hållbara mobilitetsplanering inte är en helt ny 
strategi som staden tar fram utan den är uppbyggd kring stadens 

redan befintliga planeringsstrategier, med andra ord är SUMP:en 
inte något som kommunerna bör betrakta som något nytt som måste 
genomföras utan snarare något som bör ske kontinuerligt(Duportail 
& Meerschaert, 2013).  
 
Hållbar mobilitetsplanering i städer ger upphov till en mängd 
fördelar som egentligen involveras i alla olika transportsegment. 
Segment som rör bättre livskvalitet, miljö- och hälsofördelar, 
förbättrad rörlighet och tillgänglighet, en förbättring av stadens 
profil, möjligheten att nå fler människor, medborgar- och 
intressentstödda beslut, verkningsfulla infriande av lagliga 
skyldigheter, ny politisk vision, integrationsmöjligheter samt att 
förbättra stadens konkurrenskraft och tillgång till finansiering 
(Duportail & Meerschaert, 2013).  
 
Bättre livskvalité 
Den hållbara mobilitetsplaneringen ger upphov till en bättre 
livskvalité (Bannister 2006) i staden främst genom att 
uppmärksamma de störande element som finns i dagens städer. 
Oftast så finns det inte tillräckligt med attraktiva offentliga miljöer i 
dagens städer utan detta är något som nedprioriteras av staden för att 
kunna ge plats för t.ex. fler bostäder, köpcentra eller 
företagskomplex vilket allt som oftast leder till att offentliga miljöer 
blir förbisedda. I en mobilitetsplanering tas attraktiva offentliga 
livsmiljöer upp och ges något som skulle kunna tolkas som en mer 
prioriterad status.  
 
Trafiksäkerhet, luftkvalité, utsläpp och buller är alla 
transportrelaterade nackdelar som de flesta städer lider utav.  
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I en SUMP är dessa nackdelar något som tas upp för att kunna 
förebygga dessa. I och med att klimatfrågor mer och mer har 
kommit upp till ytan har sådana frågor lyfts upp till ytan, vilket 
innebär att saker krävs för att kunna förbättra dessa nackdelar. 
SUMP:en ger möjlighet för städer att kunna uppmärksamma dessa 
segment och ger möjligheter till förbättring (Bannister 2011).  
 
Utifrån fördelarna som nämns ovan bär stadens mobilitetsplanering 
ett känslomässigt budskap, en säkrare stadsmiljö skapar säkerhet för 
barnen (Bührmann et al, 2011).  
 
Miljö- och hälsofördelar 
Förutom de relativt uppenbara fördelarna vad gäller luftkvalité och 
buller kan invånarna och samhället vinna positiva hälsoeffekter och 
på så sätt göra kraftiga minskningar av de hälsorelaterade 
kostnaderna. Istället för att använda sig av t.ex. bilen som 
transportmedel kan invånarna (Bannister, 2006) cykla, gå eller åka 
kollektivt vilket i sin tur leder till ökade hälsoeffekter och 
miljöeffekter (Duportail & Meerschaert, 2013).  
 
Förbättrad rörlighet och tillgänglighet 
Rörlighet och tillgänglighet är något som en stad är kraftigt 
beroende av för att staden ska kunna bli levande och attraktiv. 
Genom att implementera hållbara mobilitetsprojekt så förbättras 
invånarnas möjligheter till att förflytta sig inom stadskärnan för att 
på så sätt kunna dra nytta av den service som erbjuds (Duportail & 
Meerschaert, 2013).  
 
 
 

En förbättring av stadens profil 
En stad som tillämpar en hållbar mobilitetsplanering kan utifrån 
detta framhäva sig att vara en stad som är framåtblickande och 
innovativ (Bührmann et al, 2011).  
 
Möjligheten att nå fler människor 
Den hållbara planeringen i städer ökar planerarnas möjligheter till 
att integrera invånarna samt att det tvärvetenskapliga 
förhållningssättet förbättras. Med andra ord får planerarna bättre 
förutsättningar för att kunna nå fler människor vilket i sin tur leder 
till att användargruppernas behov kommer upp till ytan på ett mer 
effektivt sätt (Bührmann et al, 2011).  
 
Medborgar- och intressentstödda beslut 
Möjligheterna för medborgarna och intressenterna att delta på ett 
mer konkret plan ökar också i och med den hållbara 
mobilitetsplaneringen, framför allt genom att planerarna får bättre 
förståelse för vad invånarna behöver (Bannister 2008). Detta innebär 
att invånarnas och intressenternas åsikter lyfts fram för att på så sätt 
kunna genomföra särskilda mobilitetsåtgärder som intressenterna 
och invånarna anses sig kunna behöva, med andra ord skapas något 
som kan kallas för en ”offentlig legitimitet”. Invånarna och 
intressenterna uppmuntras att vara delaktiga i hela planprocessen 
(Bannister 2006). De uppmanas dessutom att vara involverade i 
beslutsfattandet, genomförandet och utvärderingen. Denna 
medverkan från invånarna och intressenterna görs för att kunna 
främja en lokal medverkan för hantering av svårhanterliga 
planeringsfrågor samt för att kunna säkerställa jämställdhet och 
jämlikhet (Duportail & Meerschaert, 2013).  
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Verkningsfulla infrianden av lagliga skyldigheter 
En hållbar mobilitetsplanering gör det lättare för städer att kunna 
uppnå de direktiv som EU har satt upp gällande luftkvalité samt de 
nationella bullerförordningarna (Duportail & Meerschaert, 2013).  
 
Ny politisk vision 
Tjänstemännen i kommunerna blir tillhandahållna en planering som 
kan gälla under en längre tid samt tilldelas de ett tydligt program 
som kommunen kan arbeta vidare mot. Om SUMP:en genomförs på 
ett bra och tydligt sätt kan detta leda till ett bättre resultat utifrån en 
planeringssynpunkt samt att konflikter kan komma att undvikas 
(Duportail & Meerschaert, 2013). 
 
Integrationsmöjligheter 
En SUMP behandlar inte bara mobilitets- och transportrelaterade 
frågor utan denna integrerade planeringsstrategi hjälper också 
kommunerna att kunna uppnå andra lokala mål, såsom ekonomiska 
mål, sociala mål och miljömässiga mål(Bührmann et al, 2011).  
 
Att förbättra stadens konkurrenskraft och tillgång till 
finansiering 
Planerare kan få tillgång till alternativa finansieringskällor om 
staden har en SUMP (Lunds Universitet, 2011), dessa 
finansieringskällor riktar sig framförallt mot innovativa lösningar 
eller integrerade planeringsmetoder vilket en SUMP klassas som 
(Bührmann et al, 2011).  
 

 

3.2 SUMP-processen 
 
SUMP-processen delas upp i elva olika steg för att kommunerna ska 
kunna genomföra processen på ett så bra sätt som möjligt. Många av 
dessa stegen är relativt likvärdiga och mångt och mycket relaterar 
dessa steg till varandra på flera olika plan.  
 

 
SUMP ”hjulet” där alla steg redovisas (Bührmann et al, 2011). 
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3.2.1. Steg 1. Statusanalys och grundscenario 
 
Förhålla sig till de övergripande principerna kring hållbar 
mobilitet 
I början av genomförandet av en SUMP är det nödvändigt att 
fastställa vilken möjlighet som staden har för att kunna utarbeta en 
framgångsrik SUMP. Det som avgör om stadens SUMP kommer att 
bli framgångsrik grundar sig framförallt i flertalet interna och 
externa faktorer som skapar gränserna för genomförandet av 
planprocessen och planeringsimplementeringen. Detta grundar sig 
framför allt i att ett en stads transportsystem endast kan vara hållbar 
om vissa ekonomiska, sociala och miljömässiga krav är uppfyllda 
(Bührmann et al, 2011).  
 
Definition av ett hållbart transportsystem; 
 
Ett hållbart transportsystem möter samhällets ekonomiska, sociala 
och miljömässiga behov samtidigt som det minimerar de icke 
önskvärda påverkan på de ekonomiska, sociala och miljömässiga 
faktorerna (Bührmann et al, 2011).  
 
Bedöma vilka effekter det regionala och nationella ramverket 
skapar 
Den hållbara mobilitetsplaneringen i städer lägger fokus framförallt 
på en tätortsnivå. Dock bör det nämnas att planeringen är 
inkorporerad i ett bredare regionalt och nationellt ramverk för 
planering inom den urbana mobiliteten (Lunds Universitet 2011).  
Med detta menas att de regler och lagar som berör mobilitet på ett 
regionalt och nationellt plan bör först ses över för att kunna undvika 

eventuella konflikter vid en senare tidpunkt samt för att kunna se om 
staden kan dra nytta av dessa lagar. Detta ramverk innefattas oftast 
av regler, finansiering möjligheter eller myndighetsstrategier för 
rumslig transportutveckling (t.ex. en transportplan) (Bührmann et al, 
2011).  
Genomföra en utvärdering 
I början av SUMP processen krävs också att kommunerna genomför 
en utvärdering av staden, ett exempel är en SWOT-analys. 
Anledningen till att detta behövs genomföras är framförallt att kunna 
identifiera de styrkor och svagheter som finns i kommunen. Detta 
görs också för att kommunen själva ska kunna ska sig en uppfattning 
om hur stor potential staden har för att kunna genomföra en SUMP 
framgångsrikt. Granskningen bör omfatta den aktuella statusen i 
transportplaneringen (hur nära SUMP är du?) dessutom bör de, i 
sammanhanget, eventuella hinder och motverkande krafter som kan 
påverka den hållbara transportplaneringen nämnas (Bührmann et al, 
2011).  
 
Denna analys kommer uppmärksamma kommunerna på vad som 
krävs av dem för att kunna genomföra en SUMP dessutom bör 
självutvärderingen också lyfta fram de övriga behoven i samhället, 
t.ex. social integration och jämställdhetsfrågor.  
 
Utreda vilka tillgängliga resurser det finns  
I anslutning till självutvärderingen finns lyfts också frågan om 
kommunerna har de tillgängliga resurserna för att kunna realisera en 
SUMP samt om ett realiserande av eventuella åtgärder kan 
genomföras. Framförallt rör dessa resurser humankapital samt 
monetära resurser. Om dessa resurser saknas kan det komma bli 
svårt för kommunen att kunna genomföra en framgångsrik SUMP. 
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För de flesta offentliga myndigheter kommer personalen att sakna de 
kunskaper som krävs för att kunna genomföra en SUMP vilket oftast 
innebär att kommunerna tar in externa experter. Dock så ska det 
påtalas att en av hörnstenarna inom SUMP processen är att bygga 
upp kompetensen inom den egna organisationen för att på så sätt 
kunna arbeta tillsammans med andra intressenter på en längre sikt. 
Det är därför viktigt att eventuellt ta in externa experter i början av 
projektet för att senare mer och mer kunna genomföra processen 
internt för att på så sätt kunna behålla kunskaperna kring hållbara 
transportsystem (Bührmann et al, 2011).  
 
Fastställa en tidsram 
Att säkerställa rätt val av tidpunkt för en SUMP process är väldigt 
viktigt beroende på att processens olika steg och stadier är till stor 
del väldigt beroende av varandra. Det är viktigt att kommunerna 
följer de olika stegen i kronologiskt ordning för att på så sätt 
undvika eventuella konflikter mellan olika steg i processen (t.ex. att 
diskussioner om vilka mål kommunen vill uppfylla innan problemen 
har identifierats).  
 
Det är också viktigt att beakta den pågående planeringen i 
kommunen samt eventuella politiska aktiviteter innan man fastställer 
en tidpunkt för genomförandet av en SUMP. Kommunvalstider, 
lagstiftningsprocesser, regelprocesser eller andra verksamheter som 
kräver planering kan påverka SUMP processen, framförallt genom 
förändringar inom det institutionella sammanhanget (t.ex. ny 
kommunledning och förändrad lagstiftning) (Bührmann et al, 2011).  
 
 
 

Identifiera de viktigaste intressenterna 
Kommunerna bör också identifiera dem viktigaste mobilitets 
intressenter inom staden samt förstå dessa intressenters potentiella 
roll och position i plan processen för att på så sätt kunna uppnå de 
övergripande målen som ligger till grund för SUMP:en. Utifrån 
denna kunskap kan sedan kommunen identifiera eventuella 
konflikter och koalitioner mellan intressenter samt hur dessa i sin tur 
kan påverka kommunens planeringsprocess, framförallt gällande 
geografisk täckning, integrationspolitik, resurstillgång och 
övergripande legitimitet. Kunskapen om intressenterna behövs för 
att kunna utveckla lämpliga metoder och förhållningssätt i 
hanterandet av starka och svaga intressenter samt de intressenter 
som förhåller sig i mellanskiktet (Bührmann et al, 2011). 
 
3.2.2. Steg 2. Definiera utvecklingsprocessen och 
omfattningen av planen 
 
Den hållbara urbana mobilitetsprocessen behöver anpassas efter den 
lokala situationen. I detta inkluderas ett viktigt steg för kommunerna 
nämligen att definiera planens geografiska avgränsningar, vilket ska, 
så långt som det är möjligt, beskriva hur tätorten blir så funktionell 
som möjligt. Dessutom bör samverkan mellan intressegrupper och 
integrationspolitik tas upp under detta steg för att kunna få till ett så 
bra samarbete med dessa grupper på ett så tidigt stadium som 
möjligt.  
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Arbeta utefter specifika avgränsningar 
Eftersom en allmänt accepterad definition av vad en ”tätort” troligen 
aldrig kommer finnas, krävs det att en lämplig geografisk 
avgränsning genomförs av vilket område planen ska behandla. Detta 
bör göras tillsammans med berörda intressenter samt invånarna för 
att på ett så tidigt stadium som möjligt integrera dessa i 
planprocessen.  
Dessutom bör kommunerna integrera de nationella planerna samt 
eventuellt dra nytta av större transportkorridorer (t.ex. trans-
europeiska nätverk) för att kunna möjliggöra lättare och effektivare 
transporter till och från kommunerna. Även detta bör belysas i detta 
steg (Bührmann et al, 2011).  
 
Integrera politiska intressen med planeringsintressen  
En av de större bristerna som finns i dagens stadstrafikplanering är 
bristen på samordning mellan politiska intressen och olika 
organisationer. Segment som behandlar samordning med den fysiska 
planeringen, miljöskydd, social integration, jämställdhet, rättvisa, 
ekonomisk utveckling, hälsa, utbildning och informationsteknik är 
segment som allt som oftast skapar konflikter mellan de styrande 
inom kommunen och intresseorganisationerna. Att ta itu med detta 
problem inom den hållbara mobilitetsplaneringen är en stor 
utmaning för kommunerna, men det är också en huvudkälla för 
innovation och förbättring. Att definiera dessa problem och skapa 
möjligheter att kunna arbeta runt dem är nästintill ett krav för att 
planprocessen ska kunna bli framgångsrik (Bührmann et al, 2011).  
 
Arbeta tillsammans med invånarna och intressenterna 
Att arbeta med intressenter under en planeringsprocess anses vara 
allmän praxis, men oftast är det endast vissa intressenter som får 

möjlighet att utrycka sina åsikter om planen. Det är dock viktigt att 
involvera alla typer av intressenter för att kunna legitimera planen 
och på så sätt höja planens kvalité (Bannister 2006). Intressenternas 
engagemang stödjer utvecklingen av en effektivare och 
kostnadseffektivare planeringsprocess. En speciell strategi behövs 
för att kunna involvera alla intressenter för att kunna ta vara på alla 
åsikter från intressenterna och inte endast de intressenter som anses 
vara viktigast (Bührmann et al, 2011).  
 
Besluta om en arbetsplan samt vad som behöver genomföras 
Utvecklingen och genomförandet av en SUMP är en komplex 
process. Även om en SUMP bygger på existerande planering krävs 
det att processen tar hänsyn till nya möjligheter samt att kunna ändra 
vissa förfaranden och innehåll. Detta krävs för att kunna arbeta över 
gränserna, samt för att kunna optimera och förändra etablerade 
rutiner kring kommunens planeringsprocess. Med andra ord måste 
alla aktörer som innehar en roll i processen ha en klar bild av vem 
som gör vad och när det ska göras. Dessa aktörsroller bör vara 
politiskt godkända för att kunna skapa en “säkerhet” kring 
planeringsprocessen så att alla aktörer vet vilka uppgifter de har 
blivit tilldelade samt för att misstag ska undvikas (Bührmann et al, 
2011).  
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3.2.3. Steg 3. Analysera mobilitetssituationen och 
utvecklingen av scenarier.  
 
Den sista delen i det förberedande arbetet för att kunna utveckla en 
framgångsrik SUMP behandlar utvecklingen av olika scenarier för 
att kunna se vilka behov som finns angående den framtida 
mobilitetssituationen i kommunen. Detta skapar en grund för att 
kunna sätta upp mål på ett rationellt och transparent sätt. Dessa 
scenarier ska fungera som en hjälp för att kunna förbättra 
kommunens förståelse för vilken mobilitet som krävs för framtiden 
för att kommunen ska kunna fungera på ett hållbart och effektivt sätt 
(Bührmann et al, 2011).  
 
Analysera vilka möjligheter samt problem som existerar 
Innan beslut fattas angående vilka mål som bör sättas upp för 
framtiden är det viktigt för kommunen att veta vilken aktuell status 
kommunens mobilitet och stadstrafik har. Denna kunskap är oftast 
väldigt fragmenterad vilket innebär att dessa segment i samhället 
oftast kan beskrivas som ett pussel där bitarna av information måste 
sättas samman för att kunna beskriva hur den aktuella statusen ser ut 
och vilka eventuella problem som existerar. Denna analys är 
nödvändig för att kunna mäta möjliga framsteg som görs i och med 
SUMP. Analysen bör vara så omfattande som möjligt och ta upp de 
problem som finns idag för att kunna ge en så klar bild av vad som 
kan behöva göras och hur detta skulle påverka kommunens 
stadstrafikssituation, framförallt ur ett hållbarhetsperspektiv 
(Bührmann et al, 2011). 
 
 

Utveckla scenarier 
Dessa scenarier som bör genomföras hjälper framförallt intressenter 
att förstå vilken påverkan de kombinerade effekterna av en SUMP 
kommer att ha. Genom att illustrera olika framtidsscenarier ger det 
intressenterna möjlighet att själva förstå vilka konsekvenser aktuella 
trender kommer att ha för kommunen. Vilket på så sätt kan skapa ett 
större engagemang från intressenternas sida (Bührmann et al, 2011).  
 
3.2.4 Steg 4. Utvecklandet av en gemensam vision 
 
Utvecklandet av en gemensam vision för kommunen är en av 
grundstenarna i en SUMP. Detta skapar en grund för alla 
efterföljande steg som kommer att definiera de mål och åtgärder som 
sätts upp. Visionen kan endast bli lyckad om den är allmänt 
accepterad hos intressenter och invånare i kommunen (Bannister 
2006), det är därför extremt viktigt att skapa en vision som 
intressenterna och invånarna är beredda att arbeta mot för att uppnå 
denna.  
 
Utveckla en gemensam vision kring mobilitet 
I skapandet av visionen för kommunen bör en viktig fråga ställas, 
vilken stad vill vi leva i? Detta är en av de viktigaste frågorna i 
SUMP processen framför allt beroende på att de e denna fråga som 
lägger grunden för de mål som arbetas fram utifrån visionen. 
Visionen ger en kvalitativ beskrivning av en önskad urban framtid 
och fungerar som en vägvisare för utvecklingen av lämpliga 
planeringsåtgärder (Bührmann et al, 2011).  
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Informera invånarna 
En gemensam vision är utgångspunkten för att kunna utveckla 
konkreta åtgärder för kommunerna. En hållbar mobilitet i 
stadsplaneringen kan endast lyckas ifall invånarna har en förståelse 
för vad visionen beskriver samt att de stödjer de långsiktiga målen. 
Även om det inte alltid är möjligt att engagera invånarna direkt i 
visionsarbetet bör de minst aktivt informeras om visionsprocessens 
framskridande samt resultatet av visionen (Bannister 2006), för att 
på så sätt skapa ett medvetande och en bredare acceptans för 
visionen (Bührmann et al, 2011).  
 
3.2.5 Steg 5. Anta prioriteringsområden och mätbara 
mål.  
 
Visionen är en viktig kvalitativ beskrivning av hur kommunens 
önskade framtid ska se ut. Dock räcker inte detta, visionen måste 
förankras i konkreta mål för att kunna ange vilken typ av 
förändringar som bör genomföras. Dessa förändringar bör också 
vara mätbara för att kunna se vilken påverkan förändringarna har 
haft inom planeringsprocessen. Detta kräver att de mål som 
kommunen sätter upp är väl genomtänkta och fast förankrade i 
utvalda områden som kräver förändring (Bührmann et al, 2011).  
 
Identifiera prioriteringsområden för mobilitet 
Att definiera målen innebär att kommunen måste ange vilka sociala, 
miljömässiga eller ekonomiska förbättringar som krävs för att 
kommunen ska bli mer hållbar. Med andra ord måste kommunen 
besluta om vad som måste ”reduceras”, ”förbättras” eller 
”bibehållas”. Målen som sätts upp ska ses som det långsiktiga i en 

SUMP, alltså inget som kan genomföras under en kortare tid, t.ex. 
reducera trafikträngsel i staden, medan åtgärder som t.ex. att utöka 
kollektivtrafiken ska ses som åtgärder för att kunna uppnå de 
uppsatta målen. Detta strider mot en planeringsstrategi som 
framförallt fokuserar på att leverera olika system och infrastrukturer 
utan att ta de övergripande målen i beaktande (Bührmann et al, 
2011).  
 
Utveckla SMARTA-mål 
Målen utgör den mest konkreta formen av engagemang i en SUMP, 
beroende på att det är här kommunerna beslutar om hur stor 
förändring ska ske inom en viss tidsperiod. Dessa mål behövs för att 
kunna bedöma om en mätbar åtgärd verkligen uppnår det förväntade 
resultatet, med andra ord bör målen vara SMART (specifika, 
mätbara, uppnåbara, realistiska och tidsbundna). Detta för att senare 
kunna utvärdera hur pass bra förändringen faktiskt var, om målet 
kunde genomföras (Bührmann et al, 2011).  
 
3.2.6 Steg 6. Utveckla effektiva åtgärdspaket 
 
Utvecklingen av effektiva åtgärdspaket har en framskjuten roll inom 
SUMP. Endast väl valda åtgärder kommer innebära att syftet och 
målen med planeringen uppfylls. Urvalet av åtgärder bör bygga på 
diskussioner med viktiga intressenter, observationer från andra 
platser med liknande förutsättningar, vara kostnadseffektiva och 
kunna utnyttja så mycket som möjligt av de synergieffekterna 
mellan de olika åtgärderna (Bührmann et al, 2011).  
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Identifiera de mest effektiva åtgärderna 
Åtgärderna måste bidra till att kommunens vision, syfte och dess 
mål uppfylls. Ett antal alternativ till åtgärder måste identifieras för 
att kommunen ska kunna utnyttja dess resurser på ett realistiskt sätt. 
Åtgärderna bör snarare benämnas i ”paket” än endast enstaka 
åtgärder för att på så sätt kunna dra nytta samt kunna redovisa 
eventuella synergieffekter (Bührmann et al, 2011).  
 
Dra nytta av andras erfarenheter 
Identifieringen av de mest effektiva åtgärderna för kommunen bör 
inte endast grundas på kommunens egen erfarenhet, forskning eller 
på den lokala situationen, utan snarare bör denna identifiering i 
mångt och mycket grunda sig på redan genomförda åtgärder. Dessa 
observationer kan ske på ett lokalt, regionalt, nationellt eller 
internationellt plan för att på så sätt kunna ge en klarare bild av hur 
den specifika åtgärden kan komma att påverka kommunen. Utifrån 
dessa observationer undviker kommunen att göra kostsamma 
misstag som andra redan kan ha lärt sig av (Bührmann et al, 2011).  
 
Var kostnadseffektiv 
Vilka åtgärder som väljs kommer inte endast styras av hur effektiva 
dessa är utifrån kommunens situation utan måste även styras utifrån 
ett ekonomiskt perspektiv. Speciellt i svårare tider är det viktigt att 
få störst effekt som möjligt för varje spenderad resurs. Så länge som 
kommunen har en uppfattning om vilka åtgärder som är ekonomiskt 
genomförbara så kommer de att undvika s.k. pie-in-the-sky-projekt 
(Bührmann et al, 2011).  
 
 
 

Utveckla åtgärdspaket som kan dra nytta av varandra 
Erfarenheter visar att endast enskilda åtgärder endast har en 
begränsad effekt, medan åtgärdspaket, med flertalet åtgärder, kan 
utnyttja synergier och på så sätt förstärka varandra. Därför är det 
viktigt att dra slutsatser utifrån analysen av åtgärdsalternativ för att 
på så sätt kunna utforma ett åtgärdspaket där åtgärderna kan dra 
nytta av varandra för att på så sätt kunna utnyttja synergieffekterna 
till fullo (Bührmann et al, 2011).  
 
3.2.7 Steg 7-11. Finansiering – Utvärdering – 
Utvecklande – Försäkran – Utbildning 
 
Det finns som sagt elva olika steg i SUMP-processen, de sista fem 
stegen behandlar framförallt hur SUMP processen ska gå vidare 
efter att åtgärdspaketen är identifierade samt hur en eventuell 
utvärderingsprocess bör genomföras. Dessutom beskriver dessa steg 
hur kommunen ska utnyttja dess tillgängliga resurser på bästa sätt 
för att SUMP:en ska kunna bli framgångsrik samt hur finansieringen 
av åtgärderna ska allokeras, hur planen bör implementeras i stadens 
planering samt hur invånarna ska känna sig delaktiga i planen och 
den kommande utvärderingsprocessen. Det sista steget behandlar 
hur kommunen ska förhålla sig till SUMP i framtiden, att planen bör 
uppdateras regelbundet, att kommunen ska lära sig av eventuella 
konflikter och hinder som har uppstått under planprocessens gång 
samt att identifiera eventuella utmaningar som nästa generations 
SUMP kan komma att uppleva (Bührmann et al, 2011).  
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Anledningen till varför dessa steg inte beskrivs lika detaljerat såsom 
stegen ovan beror framförallt på att denna studie inte berör dessa 
steg på samma omfattande sätt som de steg som är mer detaljerat 
beskrivna.  
 
Med tanke på hur omfattande SUMP processen faktiskt är, är det 
inte särskilt svårt att förstå att kommunerna idag kan ha problem 
med att genomföra en sådan process helt på egen hand (Bührmann et 
al, 2011). Därför har ett flertal SUMP verktyg tagits fram för att 
kunna underlätta processen för kommunerna något. Dessa verktyg är 
ADVANCE, EcoMobility SHIFT, QUEST och Hållbara indikatorer.  
 

3.3 ADVANCE 
 
” ADVANCE Utvärdering är ett praktiskt utvärderingsverktyg för 
att förbättra planer för hållbar mobilitet i städer. ADVANCE 
Utvärdering ger en systematisk utvärderingsmetod och vägledning, 
visar potentialen för en ny eller uppdaterad SUMP och ger 
mervärde till staden.” (Duportail & Meerschaert, 2013). 
 
Ovan står definitionen av vad ADVANCE syftar till att genomföra, 
projektet är ett EU finansierat projekt (finansieras av Intelligent 
Energy Europé program (IEE)) som pågår från 2011 till 2014. 
ADVANCE huvudsakliga syfte är att öka transporters 
energieffektivitet samt att minska dagens höga efterfråga på 
transporter i Europeiska städer. För att kunna uppfylla dessa syften 
har projektet utvecklat ett utvärderingsverktyg som utvecklar, testar, 
tillämpar och lär ut ADVANCE (Duportail & Meerschaert, 2013) 

 
 

 
 
ADVANCE genomförandeprocess (Duportail & Meerschaert, 2013). 
 
Utvärdering använder ADVANCE som ett verktyg för att kunna 
analysera de styrkor och svagheter som en stads aktuella 
planeringsverksamhet omfattas av.  
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Utvärderingen belyser sedan vilka åtgärder som staden kan behöva 
göra för att kunna upprätthålla en hållbar mobilitet. Resultatet av 
utvärderingsprocessen leder senare fram till en handlingsplan som 
redovisar vilka åtgärder och vilket handlingsutrymme staden har för 
att kunna utveckla sin hållbara mobilitet. Handlingsplanen kan 
senare användas som ett utgångsläge vid en ny eller uppdaterad 
mobilitetsplan (SUMP) (Duportail & Meerschaert, 2013).  
 
Projektet ADVANCE riktar sig mot städer där staden har en önskan 
att utveckla sin hållbara mobilitet. Det finns inget storlekskrav på 
staden för att den ska kunna använda sig av verktyget ADVANCE, 
med andra ord kan staden vara liten, medelstor eller stor. Det märks 
framförallt på de partnerstäder som valde att applicera ADVANCE 
utvärderingsverktyg på sina mobilitetsstrategier, t.ex. Agioi 
Anargyroi, Grekland (35 000 invånare) och Szczecin, Polen (400 
000 invånare). I Sverige är det endast Malmö som har valt att 
applicera ADVANCE på dess mobilitetsplanering, dock 
genomfördes detta endast som ett pilotprojekt (Duportail & 
Meerschaert, 2013).  
 
Metoden ADVANCE inleds som sagt med en Utvärderingsprocess 
som har delats upp i sex olika steg; 
 

• Första kontakten 
• Analys av den aktuella statusen 
• Bedömning 
• Prioriteringar 
• Slutlig Handlingsplan 
• Revisionsrapport och certifiering 

 
Utifrån dessa sex olika steg påbörjas utvecklingen och förbättringen 
av en stads SUMP. Hela processen är beräknad att vara i högst sex 
månader, dock i denna studie har Utvärderingsverktyget använts på 
ett rent hypotetiskt sätt framförallt beroende på tidsaspekten, 
eftersom det är ett kandidatarbete som forskaren har ungefär två 
månader på sig att slutföra fanns det ingen möjlighet att gå så djupt 
in i verktyget som skulle krävas om processen skulle genomföras på 
riktigt. Dock ska det sägas att alla moment som omfattas av 
ADVANCE Utvärderingsverktyg har genomförts (Duportail & 
Meerschaert, 2013).  
 
ADVANCE fungerar på så sätt att en nulägesanalys genomförs först 
där kommunen blir poängsatt utifrån en större mängd olika 
indikatorer som rör kommunens olika segment inom 
mobilitetsplanering. Utifrån dessa resultat skapas sedan ett 
åtgärdspaket som behandlar de åtgärder som kommunen kan tänkas 
behöva genomföra för att kunna förbättra den hållbara mobiliteten i 
staden, detta redovisas sedan i den så kallade Handlingsplanen 
(Duportail & Meerschaert, 2013).  
 
Informationen för att kunna genomföra Utvärderingsverktyget har 
framförallt kommit från de strategier från Karlskrona kommun som 
nämndes innan, dessa har sedan validerats genom intervjuer och 
diskussioner med Lars Olofsson, trafikansvarig på Karlskrona 
kommun, för att på så sätt kunna ge en så verklighetstrogen bild av 
nulägesanalysen i Karlskrona.  
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Även om ADVANCE säger sig kunna fungera på alla städer finns 
det vissa problem. De indikatorer som tas upp är inte alltid väl 
fungerande med vissa specifika fall, i Karlskronas fall där 
stadskärnan är geografiskt stationerad på en ö skapar vissa 
indikatorer problem, framförallt beroende på att det inte finns någon 
egentlig möjlighet för staden att kunna bli poängsatt. Ett exempel på 
sådana indikatorer är dedikerat utrymmer för kollektivtrafik 
(busslinjer).  
 
Förutom ADVANCE finns det även andra liknande verktyg för 
kommuner att genomföra förbättringar eller utveckla en SUMP. 
Dessa är EcoMobility SHIFT, QUEST och Hållbarhetsindikatorer. 
Precis som ADVANCE är EcoMobility SHIFT och QUEST EU 
finansierade projekt och är framtagna för att kunna användas på ett 
internationellt plan medan Hållbarhetsindikatorer är ett svenskt 
projekt som framförallt fokuserar på SUMP i Sverige.  
 

3.4 EcoMobility SHIFT 
 
”Ecomobility means minimizing the need to travel, promoting an 
optimal mode choice and realizing proper infra and services for all 
modes, using the potential of active and collective modes and 
reducing dependency on fossil fuels. An ecomobile transport system 
is environmentally friendly, safe, healthy and efficient.” (Carreno et 
al. 2013) 
 
 

Projektet EcoMobility SHIFT påbörjades i juni 2010 och avslutades 
i maj 2013, fokus i projektet låg framförallt att utveckla ett 
kvalitetsstyrningssystem – SHIFT systemet. Systemet är utformat 
kring hur en stads aktuella EcoMobility prestation ser ut samt hur 
kommunen kan utvärdera detta resultat. Utvärderingen grundar sig 
framförallt i att utvärdera effektiviteten kring kommunens strategier 
och de åtgärder som har genomförts för att kunna uppnå ett mer 
hållbart transportsystem ur ett miljö-, tillgänglighets- säkerhets- och 
rättviseperspektiv (Carreno et al. 2013). 
 
På länge sikt möjliggör SHIFT systemet ett större 
medborgarinflytande inom transportpolitiken, systemet ökar den 
ekonomiska funktionen samt minimerar de negativa effekterna för 
att på så sätt skapa ett effektivt transportsystem (Carreno et al. 
2013).  
 
SHIFT systemet bygger på ett poängsystem för att kunna utvärdera 
den aktuella trafikstatusen inom staden. Kommunen får olika poäng 
beroende på vilken nivå av hållbarhet de uppnår och utifrån detta 
resultat kan de sedan besluta kring vilka åtgärder som kan behöva 
genomföras (Carreno et al. 2013).  
Bland annat har Lunds hållbara mobilitet blivit bedömd utefter de 
kriterier som satts upp i EcoMobility SHIFT, detta skedde 2013 
(Lunds kommun, 2013). 
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3.5 QUEST 
 
Quality management tool for Urban Energy efficient Sustainable 
Transport, QUEST, fungerar i mångt och mycket som EcoMobility 
SHIFT då verktyget behandlar frågor som rör utvärderandet av en 
stads arbete och planering inom mobilitetssektorn. Målet med 
QUEST:s utvärdering är att kunna stödja städer i deras utveckling 
mot en allt mer hållbar stadstrafik (Barham et al. 2012).  
 
Baserat på resultaten från utvärderingsprocessen genomförs sedan 
en QUEST program med konkreta åtgärdsförslag som anpassas till 
stadens situation samt dess förutsättningar. De fokusområden som 
programmet framförallt behandlar är direkt kopplat till omfattningen 
av stadens nuvarande arbete inom trafiksegmentet samt till vilken 
nivå detta arbete ligger på för tillfället (Barham et al. 2012).  
 
För närvarande är det 50 städer runt om i Europa som deltar i 
QUEST projektet vilket kan ses som ett argument som visar på att 
det finns ett stort behov av råd och stöd när frågor angående hållbar 
trafikplanering ska behandlas (Barham et al. 2012).  
 
Merparten av QUEST.s arbete är uppbyggt kring befintliga metoder 
inom quality management (BYPAD, MEDIATE och EMAS) samt 
på EU:s policyer för Sustainable Urban Mobility Plans (SUMP). I 
och med att QUEST arbetar så pass nära EU och bygger mycket av 
dess forskning kring SUMP är projektet nära knutet till andra EU-

projekt inom samma område, exempel på sådana projekt är 
EcoMobility SHIFT och ADVANCE.  
 
Projektet QUEST påbörjades i maj 2011 och avslutades i november 
2013 (Barham et al. 2012). 
 

3.6 Hållbara indikatorer 
 
Redskapet hållbarhetsindikatorer är ett viktigt redskap för 
kommunerna för att på så sätt kunna operationalisera kraven på en 
hållbar och attraktiv stad till mätbara parametrar, för att senare 
kunna genomföra en utvärdering av hur stor del av dessa kriterier 
som faktiskt uppfylls.  I och med att denna möjlighet ges kan 
kommuner kritiskt granska dagens utvecklingstrender, identifiera 
åtgärder för hållbar utveckling samt utvärdera åtgärdsprogram och 
olika intressenters insatser (Toth-Szabo et al. 2012).  
 
Förutom att dessa möjligheter ges kan även hållbarhetsindikatorer 
fungera som ett stöd när diskussioner sker om vilka mål och kriterier 
som är viktiga för att staden ska kunna utvecklas mot en mer hållbar 
och attraktiv stad (Toth-Szabo et al. 2012).  
 
Syftet med projektet är utveckla relevanta och mätbara 
hållbarhetsindikatorer utifrån den hållbara och attraktiva stadens 
olika segment. I projektet definieras både rent subjektiva indikatorer 
samt rent objektiva indikatorer, vilka valideras och syntetiseras 
(Toth-Szabo et al. 2012).  
 

	  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitlet är utformat kring den innehållsanalys och de 
observationer som genomfördes av Karlskrona kommuns 
strategier och på Karlskrona, för att kunna påvisa den 
aktuella status som råder inom kommunen, inom hållbar 
mobilitet med hjälp av ADVANCE. Analysen redovisas 
under varje mötesparagraf denna analys ingår i 
fallstudien. Dessutom redovisas en slutgiltig analys över 
resultatet.   
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4.1 FALLSTUDIE/ANALYS 
MED ADVANCE 
 
Som nämndes i metodkapitlet är det fem olika steg som ADVANCE 
använder sig av för att kunna genomföra en utveckling eller 
förbättring av kommunens SUMP. Dessa steg involverar en mängd 
olika steg som måste genomföras för att verktyget ska kunna 
fungera på ett välfungerade sätt. Därför är verktyget uppdelat i något 
som de kallar för ”möten”. Dessa olika ”möten” ligger till grund för 
att arbetet mellan Utvärderingsledaren (personen i fråga som leder 
analysen) och kommunens representanter ska kunna fungera så 
smidigt som möjligt. Dessa olika ”möten” är (Duportail & 
Meerschaert, 2013); 
 

• Första kontakten 
• Möte 1 – Introduktionsmöte (första mötet med ADVANCE-

arbetsgruppen) 
• Möte 2 – Konsensusmöte (nuvarande tillstånd) 
• Möte 3 – Prioriteringsmöte 
• Möte 4 – Sista handledningsmötet 

 
4.1.1 Möte 1 Första kontakt/Introduktionsmöte 
Under Introduktionsmötet förklarar utvärderingsledaren hur 
ADVANCE Utvärderingsprocess fungerar och hur den ska 
genomföras. Extra vikt läggs på de roller och förväntningar som 

ställs på alla deltagare för att på så sätt kunna uppmärksamma vilka 
roller var och en av deltagarna i arbetsgruppen har samt för att 
kunna redovisa de förväntningar som deltagarna har på ADVANCE. 
Det slutgiltiga målet för arbetet måste tydliggöras extra noga för att 
alla deltagare ska kunna arbeta mot samma mål (Duportail & 
Meerschaert, 2013).  
 
En tidsplan skapas också för hela processen, där de kommande 
mötenas tidpunkt bestäms samt förbinder sig alla deltagare att delta 
på dessa möten. Förutom detta delas det även ut ADVANCE 
frågeformulär för att kunna värdera kvalitén på stadens 
mobilitetsplanering. Dessa frågeformulärs målsättning förklaras 
sedan för alla deltagare och de olika ämnena förklaras kortfattat. 
Utvärderingsledaren framhäver även att hen är tillgänglig under hela 
processen för att besvara eventuella frågor, t.ex. terminologi eller 
andra företeelser som kan verka otydliga i processen (Duportail & 
Meerschaert, 2013).  
 
Möte 1 Karlskrona 
Innan påbörjandet av den faktiska utvärderingen av kommunen ska 
utvärderingsledaren samla in vissa områdesspecifika indikatorer för 
att få en tydlig och objektiv bild av stadens mobilitetspolicy. Dessa 
indikatorer samt resultat för Karlskrona kommun är; 
 
Basindikatorer    
Befolkning:  63 970 inv. (SCB, 2014)  
Befolkningstäthet: 61,3inv./km2 (SCB, 2014) 
Areal:   1 046,89 km²      
   (104 689 ha) (Karlskrona kommun, 2014) 
Befolkning < 65 år: 79,1 % (SCB, 2013) 
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Befolkning > 65 år: 20,9 % (SCB, 2013) 
Studenter: Cirka 7000 registrerade varav cirka 3500 helårsstudenter 
(Blekinge tekniska högskola, 2012) 
Färdmedelsfördelning i procent (gång, cykel, kollektivtrafik, bil):  
Gång: 12 %, Cykel: 9 %, Kollektivtrafik: 13 %, Bil: 65 %,  
Annat: 1 % (Karlskrona kommun, u.å.)   
Bilägande: Cirka 490 bilar per 1000 invånare (SCB, u.å.) 
Arbetslöshetsnivå: 10,8 % (Ekonomifakta, 2011) 
BNP per capita: Cirka 235 000 kronor (Ekonomifakta, 2013) 
 
Organisatoriska indikatorer 
Ansvarig för kollektivtrafiken i staden: Region Blekinge (  
Ansvarig för parkeringspolicys efterlevnad inom staden: Karlskrona 
kommun (Karlskrona kommun, 2011) 
 
Introduktionsmöte 
Introduktionsmötet mellan Karlskrona kommuns trafikenhet och 
författaren genomfördes på Karlskrona kommun den 4 april 2014. 
Under mötet sattes en tidsplan upp som innefattade att mötena med 
Karlskrona kommun skulle ske under måndagarna de kommande 
veckorna. Det gjordes också klart för Karlskrona kommun att detta 
endast skulle vara en hypotetisk undersökning framförallt med tanke 
på att ADVANCE bör genomföras under sex månader och tidsramen 
för denna studie endast var två månader. Dock pointerades det att 
inga av stegen inom verktyget ADVANCE kommer att negligeras 
och att Karlskrona kommun skulle kunna använda resultaten i denna 
studie som en starthjälp vid uppsättandet av en ny eller uppdaterad 
SUMP.  
 

Något direkt frågeformulär distribuerades egentligen aldrig ut 
framförallt eftersom det inte är Karlskrona kommun som ska 
besvara dessa frågor utan att det är författaren själv som ska få fram 
dessa data utifrån Karlskrona kommuns strategier och policyer samt 
med hjälp av diskussioner med kommunens kontaktperson Lars 
Olofsson. Frågeformuläret är uppdelat i två delar, en del som 
beskriver kommunens verksamhetsområden (förutsättningar, vision 
och strategi, organisation, genomförande och övervakning och 
utvärdering) samt en del som beskriver åtgärdsområdena 
(parkeringsförvaltning, gatudesign – gatumiljöer – trafikdämpande 
åtgärder, gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik, bilrelaterade 
åtgärder, mobility management och hantering av godstransporter)(se 
bilaga 1 och 2). 
 
Utifrån Karlskrona kommuns sida kom det även önskemål att se om 
det fanns möjlighet att applicera ADVANCE verktyget på 
Karlskronas nya projekt Pottholmen, vilket också författaren ansåg 
skulle vara intressant att undersöka.  
 
Analys Möte 1 
 
Utifrån de ADVANCE indikatorer är Karlskrona kommun en 
relativt liten kommun både arealmässigt och invånarmässigt. Det 
största utropstecknet utifrån dessa indikatorer är andelen människor 
som använder sig av bilen som det främsta transportmedlet, hela 65 
procent medan det endast är 21 procent som väljer mer hållbara 
transportalternativ (gång och cykel).  
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4.1.2 Möte 2 – Konsensusmöte nuvarande tillstånd 
 
Utvärderingsledaren presenterar de resultat som frågeformuläret 
genererade, framförallt läggs fokus kring de frågor där resultatet har 
genererat en tydlig skillnad utifrån det övriga resultatet.  
 
Genom en gruppdiskussion mellan alla medlemmar i arbetsgruppen 
eftersträvas att en enighet kring poängsättningen för varje 
Verksamhetsområde uppstår. Detta kan göras genom flera olika 
alternativ: behålla medeltalet, justera poängsättning utifrån argument 
från enskilda gruppmedlemmar eller rösta fram ett genomsnittlig 
poäng.  
 
Samma diskussion sker sedan för Åtgärdsområdena. Efter konsensus 
har uppnåtts även för åtgärdsområdena blir det sedan relativt tydligt 
att upptäcka de åtgärdsområden som staden måste fokusera på i 
framtiden (Duportail & Meerschaert, 2013).  
 
Möte 2 Karlskrona 
Konsensusmötet med Karlskrona kommun föranledes av ytterligare 
ett möte den 14 april 2014, där författaren gick igenom de strategier 
som författaren planerade att använda sig av för att kunna 
genomföra poängsättningen av Karlskrona kommuns 
mobilitetsplanering. Utifrån detta möte fick författaren även hjälp 
med strategier som inte fanns att tillhandahålla från webbaserade 
källor såsom Karlskrona kommuns cykelstrategi, Karlskrona 2030 

(kommunens visionsstrategi) samt länsstyrelsen i Blekinge län 
lokala trafikföreskrift om farligt gods.  
 
Utifrån detta möte beslutades det sedan att poängsättningen av 
Karlskrona kommuns verksamhetsområden och åtgärdsområden 
skulle vara färdigställt veckan därpå, för att då kunna genomföra 
arbetsgruppens konsensusmöte.  
 
Den 22 april 2014 genomfördes arbetsgruppens konsensusmöte där 
resultatet av poängsättningen redovisades för kommunen. 
Kommunen hade vissa synpunkter där författaren hade varit lite för 
generös mot kommunen i vissa avseenden och genom en 
gruppdiskussion kom deltagarna fram till ett resultat som alla kunde 
vara eniga kring.  
 
Utifrån de resultat som poängsättningen genererar skapar 
ADVANCE ett så kallat spindeldiagram där tanken är att desto 
högre poäng något genererar desto längre ifrån origo ligger 
”spindelnätet”, vilket redovisas nedan. 
 
Resultaten av poängsättningen redovisas i en separat bilaga i slutet 
av denna studie (se bilaga 1 och 2). Här redovisas även det 
frågeformulär som ADVANCE använder sig av för att beskriva den 
aktuella situationen i kommunen.  
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Figur 1 illustrerar Karlskrona kommuns spindeldiagram över dess 
Verksamhetsområden. Detta diagram har skapats utefter den 
poängsättning som Karlskrona kommun uppnådde i ADVANCE 
analysen (Författaren, 2014). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Figur 2 illustrerar Karlskrona kommuns spindeldiagram över dess 
Åtgärdsområden. Detta diagram har skapats utefter den 
poängsättning som Karlskrona kommun uppnådde i ADVANCE 
analysen (Författaren 2014).  
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Analys Möte 2 
 
Verksamhetsområden 
Utifrån Figur 1, som poängsättningen av Karlskrona kommuns 
verksamhetsområden genererade, märks det tydligt att det finns rum 
för förbättringar. Samtliga områden blir relativt lågt poängsatta 
vilket tyder på att Karlskrona kommuns verksamhetsområden kan 
komma att behöva förändras relativt drastiskt för att kunna få till 
stånd en bättre hållbar framtid.  
 
Det område som poängsätts högs är Vision och strategi, detta 
framförallt beroende på att kommunen kommer upp till den högsta 
nivån på poängskalan (fyra). Detta för att Karlskrona kommun har 
antagit en strategi som ger en kvalitativ beskrivning av staden och 
fungerar som en vägledning för framtida hållbara 
planeringsåtgärder, med andra ord strävar kommunen efter att 
främja hållbara transportsätt. Dock kommer kommunen inte alls lika 
högt upp på de andra frågorna i detta segment av frågeformuläret 
vilket kan tyda på att kommunens vision endast är en vision, även 
om kommunen strävar efter att uppnå denna vision så visar de för 
närvarande inte samma glöd, för att uppnå en hållbar mobilitet, i 
sina strategier som de gör i sin vision.  
 
Det bör dock också nämnas att Vision och strategi allt som oftast är 
den punkten inom verksamhetsområdena som får höga resultat, 
framförallt beroende på att det är en vision, något som ligger längre 
fram i framtiden.  
 
Ytterligare ett område som får höga poäng är Förutsättningar. Med 
detta menar vilka förutsättningar en kommun har för att kunna bli 

hållbar i framtiden utifrån det aktuella läget. Inom detta segment 
innefattas inte sådana saker som rör det geografiska läget utan 
snarare aspekter som behandlar mer politiska och planeringsmässiga 
nivåer, t.ex. till vilken grad hållbarhetsprinciper ingår i policyn om 
mobilitet.  
 
Det område där Karlskrona kommun presterar sämst är Övervakning 
och utvärdering. Detta framförallt beroende på att kommunen endast 
sporadiskt övervakar de åtgärder som utförs för att skapa en högre 
hållbarhet, åtgärdsområdena. Dessutom saknar kommunen helt, eller 
använder väldigt sällan, så kallade SMART-indikatorer (Specific, 
Measurable, Achievable, Realistic och Time-bound) vid sin 
övervakning av de specifika mål som Karlskrona kommun har 
antagit.  
 
Det är dock oftast detta område som ofta får mindre poäng 
framförallt då uppföljning inte ses som någon direkt prioritering 
eftersom åtgärden då redan är genomförd och nya projekt påbörjas.  
 
Åtgärdsområden 
Precis som Karlskrona kommuns verksamhetsområden resulterar 
den aktuella planeringsverksamheten inte i några direkta höga betyg 
inom åtgärdsområdena (se Figur 2). Det som är extra intressant är att 
de bilrelaterade åtgärderna och gatudesign, gatumiljöer och 
trafikdämpade åtgärder är de två områden som får högst betyg 
utifrån ADVANCE:s kriterier. Anledningen till att det är intressant 
beror på att det visar på att kommunen till viss del har 
uppmärksammat att det finns problem inom dessa områden och 
försöker sträva efter att uppnå en mer hållbar stad.  
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Som skrevs ovan så är det framförallt området Gatudesign, 
gatumiljöer och trafikdämpande åtgärder som utmärker sig i 
spindeldiagrammet. Dock kan detta framförallt bero på att inom 
detta segment endast finns tre stycken frågor som behandlas; 
offentliga rum, målgrupper och trafikdämpande åtgärder, medan de 
övriga indikatorerna behandlar långt fler frågeställningar. Dock ska 
inte Karlskrona drabbas av att verktyget är utformat som det är utan 
det ska sägas att utifrån de kriterier som ADVANCE har satt upp 
inom detta segment placerar sig Karlskrona kommun relativt bra på 
hållbarhetsstegen, det finns dock utrymme för förbättringar.  
 
Bilrelaterade åtgärder placerar sig också högt upp på 
hållbarhetsstegen framförallt beroende på att utifrån de 
frågeställningar som ställts i ADVANCE uppfyller kommunen 
merparten av de kriterier som har tagits fram. Kommunen använder 
sig av företeelser såsom; grön våg, fritt flöde, låghastighetszoner och 
tillhandahållande av laddningspunkter för eldrivna fordon/e-
mobilitet, vilket alla genererar relativt höga poäng. Det som drar ner 
kommunen inom detta segment är framförallt tillträdesbegränsningar 
(bilar får inte vistas inom vissa områden av staden) 
bildelningstjänster och bilpooltjänster där kommunen väldigt sällan 
eller inte alls använder sig av sådana företeelser.  
 
De punkter som Karlskrona kommun placerar sig sämst till utifrån 
de kriterier som har satts upp är; Parkeringsförvaltning, Hantering av 
godstransporter, Gångtrafik och Mobility management.  
 
Parkeringsförvaltning poängsätts så pass lågt framförallt beroende 
på att Karlskrona kommun endast får höga poäng inom 
prisdifferentieringssegmentet, det bör också nämnas att detta system 

med prisdifferentiering endast har varit i bruk något år, vilket kan 
tyda på att kommunen försöker komma till stånd med en del av de 
parkeringsrelaterade problem som finns inom Karlskrona. Dock är 
det framförallt de frågeställningar som rör vart parkeringsplatserna 
är placerade som gör att Karlskrona får sämre betyg här, allt som 
oftast väljer invånarna att parkera på gatan istället för de 
parkeringsanläggningar som tillhandahålls inom staden. Dessa 
parkeringsanläggningar är inte så många men de finns dock används 
de inte på ett optimalt sätt.  
 
Gångtrafiken är förutom Mobility management det området där 
kommunen får absolut sämst betyg. Mycket beroende på att 
kommunen inte direkt uppmuntrar sina invånare att använda sina 
fötter istället för att ta bilen, speciellt när det handlar om kortare 
resor. Det bör dock nämnas att det finns ett visst försök till 
uppmuntran, tyvärr visar ADVANCE att det finns mycket som 
skulle kunna förbättras för att incitamentet för att använda sig av 
fötterna istället för bilen skulle vara värt besväret.  
 
Hantering av godstransporter är ytterligare en av Karlskrona 
kommuns problemområden. Här placerar sig kommunen högt upp 
på segment som rör reglering av godstrafik (leveranstider, 
fraktbegränsningar osv.) men lägre när det gäller godstrafik som 
sker med icke motoriserade fordon (cykelkurier). Vilket kan verka 
konstigt framförallt med tanke på att stadskärnan inom Karlskrona 
är relativt sammanhängande och avstånden mellan olika funktioner 
är väldigt korta.  
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Mobility management är kan vara det området som är svårast för en 
kommun att kunna påverka, i och med att segmentet behandlar hur 
invånarna tänker och tycker angående mobiliteten inom staden. Med 
andra ord är det inom detta segment som kommunen måste försöka 
att ändra beteendet hos dess invånare vilket inte alltid är speciellt 
lätt. Mycket av mobility management går ut på att kommunicera och 
utbilda invånarna kring varför det är bättre att välja ett hållbart 
transportalternativ än att endast använda sig av bilen. För att på så 
sätt kunna ändra på invånarnas beteende angående användandet av 
mer hållbara transportsätt istället för att de endast ska tänka 
trångsynt och konservativt (Trafikverket, 2012).  
 
Detta är Karlskrona kommun idag väldigt dåligt på att göra, 
kommunen uppnår endast nivå 1 och 2 av kriterierna som 
ADVANCE har satt upp. Saker som rör främjandet för hållbar 
mobilitet såsom olika aktiviteter för att öka medvetenheten samt 
uppmuntran kring olika hållbara alternativ finns inte (eller används 
mer än sällan) överhuvudtaget idag inom kommunen. De områden 
som gör att kommunen kommer upp till nivå två innefattas av att 
kommunen inom vissa områden använder sig av färdplaner för 
skolor, med andra ord vilken väg som är bäst lämpad att använda sig 
av vid lämning respektive hämtning av barnen, samt att det finns 
vissa aktiviteter för studenter där de får en viss medvetenhet kring 
hållbar mobilitet, utöver dessa studenter finns det egentligen inga 
aktiviteter för resterande invånare inom kommunen för att öka 
medvetenheten och uppmuntra invånarna till att använda sig av mer 
hållbara transportalternativ. Det finns med andra ord stora 
möjligheter för förbättring.  
 

4.1.3 Möte 3 Prioriteringsmöte 
 
Under prioriteringsmötet diskuterar arbetsgruppen fram vilka 
områden som kommunen vill välja att prioritera, dessa områden är 
allt som oftast de områden där kommunen blev lågt poängsatt. 
Utvärderingsledaren för diskussionerna framåt och alla synpunkter 
från deltagarna beaktas inför nästkommande steg, att upprätta den 
slutgiltiga handlingsplanen. De åtgärder som väljs att prioriteras 
bestäms genom omröstning eller via diskussioner om hur stora 
möjligheterna är att de prioriterade åtgärderna faktiskt kan 
implementeras i verkligen samt hur stor möjligheten är att dessa 
åtgärder faktiskt kommer att lyckas (Duportail & Meerschaert, 
2013).  
 
Möte 3 Karlskrona 
Prioriteringsmötet med Karlskrona kommun sammanföll med 
konsensusmötet den 22 april 2014. Utifrån de resultat som 
spindeldiagrammen, inom åtgärdsområdena, genererade var det 
relativt lätt att upptäcka att Karlskrona kommun placerar sig lågt ner 
på hållbarhetsstegen inom områden som rör parkeringsförvaltning, 
gångtrafik, mobility management och hantering av godstrafik.  
 
Utifrån dessa kunskaper valdes sedan genom diskussioner mellan 
deltagarna inom arbetsgruppen att prioritera parkeringsförvaltning, 
gångtrafik och mobility management. Anledningen till varför 
hantering av godstrafik försvann från diskussionerna (även om det är 
det området som kommunen får lägst poäng inom) var att de andra 
områdena har mycket större möjligheter till att dra nytta av 
varandras åtgärder genom så kallade synergieffekter.  
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Möte 3 Analys 
I och med att resultatet utifrån ADVANCE nulägesanalys var 
relativt tydligt, utifrån vilka åtgärdsområden som Karlskrona 
kommun poängsattes lägst, var det inte särskilt svårt att upprätta de 
prioriteringsområden som sattes upp. Dessa prioriteringsområden 
kommer därför att utgöra stommen i den handlingsplan som är 
resultatet av ADVANCE verktyget.  
 
Med tanke på att dessa tre olika områden faktiskt inte ligger särskilt 
långt ifrån varandra. Parkeringsförvaltning innebär att invånarna 
använder sig av bilen istället för att gå vilket i sin tur medför en 
högre biltrafik inne i stadskärnan, invånarna använder sig inte heller 
fötterna som ett transportalternativ i och med att deras 
transportlivsstil kretsar kring bilen som huvudsakliga transportmedel 
vilket kan bero på att mobility management inom Karlskrona 
kommun inte direkt har prioriterats. I och med att dessa tre områden 
inte ligger särskilt långt ifrån varandra som nämndes ovan så ökar 
detta möjligheterna till kostnadseffektiva och tidseffektiva åtgärder 
framförallt beroende på att en åtgärd kan komma att fungera till alla 
tre prioriteringsområdena.  
 
Precis som nämndes ovan så valdes området angående hantering av 
godstrafik bort, framförallt beroende på dessa synergieffekter men 
även beroende på att detta område inte är ett av de största problemen 
som Karlskrona upplever, även om ADVANCE visar på att 
problemet är stort och existerar. I och med att Karlskrona stad inte 
direkt har några större industrier inom stadskärnan (förutom varvet) 
sker det inte direkt några större mängder av transporter dagligen. 
Dessutom så de tillfällena godstransporter behöver genomföras till 
stadskärnan, t.ex. Ronnebygatan, är dessa transporter reglerade 

utifrån en tidsaspekt, med andra ord får sådana transporter endast 
ske vissa klockslag.  
 
4.1.4 Möte 4 Sista handledningsmötet 
 
Under det sista mötet presenterar arbetsgruppen den slutgiltiga 
handlingsplanen för kommunens politiska företrädare eller 
planerare. Efter diskussionen kommer kommunen tillsammans med 
arbetsgruppen fram till vilka förbättringsåtgärder samt 
prioriteraringar som kan genomföras (Duportail & Meerschaert, 
2013). 
 
Möte 4 Karlskrona 
Det sista handledningsmötet med Karlskrona kommun skedde den 9 
maj 2014 där författaren presenterade vilka förslag han hade 
utarbetat för att förbättra hållbarheten kring de åtgärdsområden 
(parkeringsförvaltning, gångtrafik och mobility management) som 
valdes att prioriteras. Utifrån diskussioner med kommunen 
reviderades sedan handlingsplanen framförallt för att författarens 
första förslag hade ”siktat lite väl högt”.  
 
Handlingsplanen kom att delas upp i tre kategorier utifrån de 
prioriterade åtgärdsområdena. Under dessa huvudrubriker kom 
sedan fyra underrubriker till; problem, orsak, mål/målgrupp samt 
lösning. Denna handlingsplan såg ut på följande sätt; 
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4.1.4.1 Parkeringsförvaltning 
 
Problem 
Karlskrona kommun upplever utifrån ADVANCE verktyg stora 
problem inom parkeringsförvaltningen framförallt beroende på att 
invånarna väljer att parkera på gatan istället för att använda sig av de 
parkeringsfaciliteter som finns inom stadskärnan. Detta skapar i sin 
tur problem när det gäller buller, luftföroreningar, otrygghet samt en 
ökad trafik inom stadskärnan.  
 
Orsak 
Orsakerna till dessa problem behandlar framförallt beteendet som 
finns bland invånarna inom Karlskrona, det är enkelt och relativt 
billigt att använda sig av bilen inne i staden. Dessutom är 
möjligheterna till bilanvändning väldigt stora inom stadskärnan, 
med tanke på att Karlskrona har relativt få rena gågator är 
möjligheterna att nå hela staden med bil väldigt stora.  
 
Förutom de rent beteendemässiga orsakerna som nämns ovan så är 
söktrafiken en av de största orsakerna till den ökade trafiken inom 
stadskärnan. Med söktrafik menas den trafik som söker efter en 
parkeringsplats att parkera på, allt som oftast behöver trafikanter leta 
en längre tid innan de hittar en gatuparkering, istället för att använda 
sig av de parkeringsanläggningarna som finns. Med andra ord finns 
det relativt mycket onödig trafik inom Karlskrona stad, söktrafik 
skoltrafik (hämtning och lämning av skolbarn), arbetstrafik (resor 
till och från arbetet) samt inköpstrafik (ta bilen till affären) är alla 
olika kategorier på onödig trafik som sker på Trossö.  
 

För att återkomma till det som skrevs ovan angående att det är billigt 
att parkera på gatuparkeringar inom staden beror detta framförallt på 
att det är billigare att parkera på gatan än i parkeringsfaciliteterna. 
Vilket skapar ett incitament till att använda sig av gaturummet som 
parkeringsplats istället för parkeringsanläggningarna.  
 
Mål/Målgrupp 
Målen som Karlskrona kommun bör fokusera på för att tackla dessa 
problem är framförallt att öka prisskillnaderna mellan gatuparkering 
och parkeringsfaciliteter, där gatuparkeringen blir mycket dyrare. 
Detta är ett av de viktigaste målen för att få tillstånd en minskad 
trafik inne i stadskärnan.  
 
Det andra målet som kommunen bör fokusera på är framförallt att 
försöka minska den onödiga trafiken som sker inom stadskärnan. 
Söktrafiken, arbetspendlingen, skoltrafiken och inköpstrafiken är 
trafik som bidrar till att öka bullret, luftföroreningarna samt 
otryggheten inom Karlskrona.  
 
Lösning 
Lösningarna för Karlskrona kommun på dessa problem ligger 
framförallt inom parkeringsfacilitetssegmentet. Om kommunen 
väljer att marknadsföra de parkeringshus som finns inom 
stadskärnan samtidigt som de ökar parkeringsavgiften på 
gatuparkering så denna blir markant högre än 
parkeringsanläggningsavgiften samtidigt som ”Trossökortet” 
(månadsrabatt) försvinner kan detta leda till att incitamenten till att 
använda sig av de parkeringsanläggningar blir betydligt högre än 
vad som är fallet idag.  
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För att få bukt med problemen som finns med onödig trafik ser 
lösningen ut såhär; 
 
Skoltrafik  
Mycket av lösningen för att minska skoltrafiken ligger i att föra 
kampanjer och utbilda invånarna inom hållbar mobilitet för att på så 
sätt ändra beteendet kring hämtning samt lämning av skolbarn.  
Dessutom kan rena trafikåtgärder vara nödvändiga att genomföra, 
t.ex. att gatorna kring skolor blir bilfria gator (Castells, 2012) där 
endast gående samt cyklister får vistas, samt att gatuparkering kring 
skolor minskas eller tas bort helt och hållet för att på så sätt minska 
möjligheterna till att hämta eller lämna med bilen. Allt för att göra 
möjligheterna till bilanvändning kring skolor så svårt som möjligt 
och på så sätt uppmuntra mer rena transportalternativ.  
 
Arbetspendling  
Återigen precis som i föregående punkt handlar detta mycket om 
utbildning och att föra kampanjer för att förändra ens beteende. 
Detta behöver ske genom samarbeten mellan kommunen och de 
större arbetsgivarna för att på så sätt kunna påverka de anställda på 
företagen. Ett incitament till att använda sig av mer hållbara 
transportslag för en anställd kan vara att de skulle få något tillbaka, 
en belöning. Denna belöning skulle kunna komma i form av 
ledighet, i Storbritannien genomfördes ett sådant försök där de 
anställda för Forster i London (Carreno, 2012) de anställda på 
företaget fick fem minuter extra ledighet per dag förutsatt att de gick 
eller cyklade till arbetet den dagen. Om detta gjordes varje dag 
resulterade detta i 2,5 dags extra semester. Vilket kan vara ett 
tillräckligt starkt incitament för de anställda att använda sig av 
fötterna eller cykeln istället för bilen. Ytterligare ett sätt för 

företagen att minska bilanvändningen hos de anställda är att försöka 
uppmuntra till samåkning.   
 
Inköpstrafik 
Samarbeten mellan kommunen och affärsinnehavarna är ytterst 
viktigt för att kunna lösa problemet kring inköpstrafiken. 
Parkeringsplatser kring affärerna inom stadskärnan bör tas bort och 
placeras i utkanterna av staden för att på så sätt minska 
trafikpåverkan inom affärsdistrikten i Karlskrona. Detta kräver ett 
samarbete framförallt beroende på att oftast så vill affärsinnehavarna 
ha parkeringsplatser nära deras affärer, framförallt för att de ska vara 
lätt att ta sig till och från affären (Fischer 2011)dock så ökar 
uppmärksamheten för affärerna markant om kunderna istället tar 
längre tid på sig att passera affärsdistrikten istället för att endast åka 
förbi. Detta borde vara ett tillräckligt starkt incitament för 
affärsinnehavarna att främja en hållbarare stadskärna.  
 
Söktrafik 
Söktrafiken är som sagt ett av de större problemen inom Karlskrona 
stad och som nämnts flera gånger redan innan så krävs det åtgärder 
för att förbättra detta. Framförallt så krävs det högre avgifter för 
gatuparkering för att främja användandet av parkeringsfaciliteterna.  
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4.1.4.2 Gångtrafik 
 
Problem 
Det största problemet med gångtrafiken inom Karlskrona kommun 
beror inte endast på arkitekturmässiga eller planeringsmässiga 
aspekter utan snarare att det finns alldeles för få invånare som 
faktiskt går istället för att använda sig av transporter som drivs med 
fossila bränslen. Dock finns det fortfarande vissa problem som rör 
planeringsaspekterna, Karlskrona kommun har en väldigt stor 
potential för att kunna uppmuntra till fler fotgängare, vilket redan 
uppmärksammades i Gehls rapport 2007 (Mortensen H. 2007) 
 
I och med att det finns alldeles för få fotgängare i staden innebär 
detta också att biltrafiken inom stadskärnan ökar vilket innebär, som 
nämndes under parkeringsförvaltningsrubriken, att buller, 
luftföroreningar och otrygghet ökar.  
 
Orsak 
Orsakerna till dessa problem beror framförallt på att Karlskrona idag 
har relativt oattraktiva gångmiljöer inom stadskärnan. Mycket av 
stadens offentliga miljöer består av stora breda gator där biltrafiken 
får det största utrymmet medan de gående på något sätt har glömts 
bort.  
 
I och med att det är framförallt biltrafiken som har prioriterats inom 
stadskärnan betyder detta också att utrymmet där gående kan vistas 
utan att behöva samsas om utrymmet med biltrafiken är relativt få, 
det finns för få rena gågator med andra ord, i dagsläget är det endast 
halva Ronnebygatan samt halva Borgmästaregatan som kan klassas 
som gågator i staden.  

Förutom dessa orsaker återkommer problemet med beteendet hos 
invånarna inom Karlskrona kommun, nämligen att gångtrafik inte 
direkt är något alternativ för invånarna. Bilen är det lättaste sättet att 
transportera sig och därför väljer de bilen framför fötterna.  
 
Mål/Målgrupper 
Målen som bör antas av Karlskrona kommun behandlar framförallt 
att göra gångmiljön mer attraktiv för att på så sätt uppmuntra 
invånarna till att gå istället för att använda sig av bilen. Vilket i sin 
tur innebär att mer dedikerat utrymmet måste skapas för de gående, 
fler gågator och fler miljöer där de gående är de prioriterade 
transportsättet.  
 
Förutom dessa mål krävs det även att kommunen uppmuntrar sina 
invånare till att gå istället för att använda bilen. Framförallt för att 
kunna förändra invånarnas förhållningssätt till att använda andra 
alternativ för att transportera sig istället för endast använda sig av 
bilen.  
 
Lösning 
För att kunna lösa problemen kring få fotgängare inom staden krävs 
det att kommunen framförallt fokuserar på att utveckla stadsmiljön – 
det offentliga rummet i staden för att på så sätt främja ett mer 
gångsamhälle än ett bilsamhälle. Detta kan framförallt genomföras 
genom att skapa utpekade prioriterade gångstråk inom staden 
(Mortensen H. 2007).  
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Dessa gångstråk bör finnas kring stadens axlar för att på så sätt göra 
det lättare för invånarna samt turister att komma ihåg vart det är 
möjligt att gå säkert samt att det ska vara möjligt att nå hela staden 
för fotgängare, sådana stråk skulle kunna vara t.ex. Drottninggatan, 
Ronnebygatan och Borgmästaregatan. Två av dessa gator är redan 
gågator vilket innebär att det finns vissa tankar på att skapa mer 
utrymme för fotgängarna vilket är positivt dock är det fortfarande 
för få utrymmen med tanke på vilken potential Karlskrona har 
framförallt med tanke på att stadskärnan är relativt liten och 
tillgängligheten till hela staden är möjlig uppleva till fots. 
Ytterligare en åtgärd för att skapa mer utrymme för fotgängarna 
skulle vara att inte använda Stortorget i Karlskrona till parkering 
utan istället utveckla detta område till något som invånarna i staden 
kan dra nytta av, för Stortorget är ett så pass viktigt landmärke i 
staden att det är tragiskt att det används som en parkeringsplats idag.  
 
Nu är det självklart inte särskilt lätt att endast stänga av en av de 
största gatorna i Karlskrona för biltrafik, dock innebär detta att 
Karlskrona kommun bör ta mer hänsyn till de gåendes behov i 
kommunens framtida planering för att på så sätt kunna förändra 
invånarnas beteende gentemot gångtrafik. Istället för att prioritera 
bilanvändningen bör kommunen istället få in tankesättet i sin 
planering att det framförallt är de gående som ska stå i fokus inte 
bilen.  
 
Beteendet hos Karlskronas invånare är som sagt ett av de större 
problem vilket har nämnts flertalet gånger redan. För att förändra 
invånarnas beteende gentemot gångtrafik och mindre bilanvändande 
krävs det kampanjer och aktiviteter för att visa på från kommunens 
sida att det faktiskt finns alternativ till bilen som dessutom är bättre 

för staden och dess invånare. I New York har ett projekt startats, 
Summer Streets, där en större gata på Manhattan stängs av för 
biltrafik under ett antal tillfällen varje sommar (The City of New 
York, u.å). Detta görs för att främja gångtrafiken samt att skapa så 
kallade ”lekgator” för barnen. Förutom Summer Streets finns det 
även inom EU en så kallad ”car-free day” med andra ord en dag där 
invånarna uppmanas att lämna bilen hemma (Europa kommissionen, 
u.å). Genom sådana aktiviteter kan även Karlskrona kommun 
uppmuntra samt utbilda kommunens invånare om de alternativ som 
finns till bilen. Dessa aktiviteter skulle kunna sammanfalla, till en 
början, tillsammans med exempelvis Skärgårdsfestivalen då en 
mängd av Karlskronas gator är avstängda för biltrafik för att på så 
sätt inte påverka invånarna så markant, för att på så sätt lindra 
omställningen.  
 
4.1.4.3 Mobility Management 
 
Mobility management handlar framförallt om att försöka ändra 
människors förhållningssätt gentemot mer hållbara 
transportalternativ genom kommunikation, utbildning och olika 
kampanjer (Se Möte 2).  
 
Problem 
Problemet, som börjar blir relativt uppenbart, är att merparten av 
Karlskrona kommuns invånare endast väljer bilen som 
transportmedel utan att ens direkt skänka en tanke till andra 
transportalternativ. Detta är det största problemet som återkommer i 
alla delar inom denna Handlingsplan, bilen prioriteras markant bland 
invånarna även om bilen inte alltid är det mest tidseffektiva eller 
kostnadseffektiva alternativet.  
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Precis som i de två föregående rubrikerna, parkeringsförvaltning och 
gångtrafiken, så orsakar den markanta användningen av bilen även 
problem inom detta område framförallt gällande buller, 
luftföroreningar samt otrygghet inom stadskärnan vilket grundar sig 
mycket i att Karlskrona kommuns Mobility management nästintill 
har varit obefintlig.  
 
Orsak 
Orsaken till dessa problem grundar sig som sagt mycket i att 
Karlskrona kommuns arbete kring Mobility management nästintill 
inte har existerat, vilket har inneburit att invånarna till stor del inte 
har kunskaperna eller viljan att se till andra transportalternativ än 
bilen. Människorna är med andra ord omedvetna om vilka fördelar 
som en mer hållbar mobilitet kan generera utifrån ekonomiska, 
miljömässiga och sociala aspekter.  
 
Mål/Målgrupp 
Målen grundar sig mycket i de orsaker till problemen som existerar 
kring Karlskrona kommuns Mobility management. Det viktigaste 
målet för Karlskrona kommun för att tackla de problem som finns 
inom detta segment är att uppmuntra invånarna att använda mer 
hållbara transportslag. Att vända sig direkt till bilisterna och försöka 
få dem att förstå att fördelarna att använda sig av mer miljövänliga 
transportsystem är långt mycket större än vad bilanvändningens 
fördelar är.  
 
Lösning 
Lösningen för att få bukt med dessa problem handlar framförallt om 
att utbilda och kommunicera med invånarna.  

Kommunen kan starta kampanjer för att minska de ”löjliga resorna” 
(onödiga resor, t.ex. till affären när affären ligger 100 meter bort) 
samt förespråka ”vandrande skolbussar” vid lämning och hämtning 
av skolbarn. ”vandrade skolbussar” innebär att någon vuxen går med 
barnen till skolan och barnen går på ett led bakom den vuxna, kan 
liknas vid samåkning fast utan bil. Ytterligare en kampanj som 
skulle kunna lösa problemet och förespråka kollektivtrafiken på 
samma gång är så kallade testresenärer, där utvalda frivilliga testar 
kollektivtrafiken i staden och lämnar respons på dess upplevelser, 
sedan kan resultatet redovisas för allmänheten vilket kan öka viljan 
att använda sig av kollektivtrafiken. Även här finns det möjligheter 
att skapa kampanjer kring en så kallad ”car-free day” som nämndes 
för att på så sätt öka medvetenheten kring hållbar mobilitet.  
 
Karlskronas strategier och policyer som behandlar gångtrafik och 
cykeltrafik måste också utvecklas vidare och spridas ut till 
allmänheten för att göra invånarna mer medvetna om vilka 
möjligheter som faktiskt finns inom kommunen vid användandet av 
olika transportalternativ.  
 
Dock kanske den viktigaste lösningen för Karlskrona kommun är att 
själva som kommun att göra ett medvetet val, där kommunen säger 
att Karlskrona ska främst fokusera på en hållbar mobilitet i 
framtiden och där bilen är något som tillhör dåtiden. Detta för att 
kunna ändra invånarnas beteende till en början och för att få dem att 
tänka i mer hållbara banor innan kommunen tar steget att försöka 
ändra hela attityden hos dess invånare. För innan kommunen kan 
ändra invånarnas attityd angående bilanvändning måste beteendet 
och tankesättet kring bilanvändning förändras gentemot ett 
användande av mer hållbara transportmedel.  
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Möte 4 Analys 
I och med att handlingsplanen inte endast tar upp lösningarna av 
problemen utan även behandlar orsakerna och vilka mål som bör 
sättas upp för att kunna tackla dessa problem får kommunen ett 
dokument där hela processen redovisas. Vilka problemen är, vilka 
orsaker som ligger bakom, vilka mål som bör sättas upp samt hur 
lösningen på dessa problem bör se ut, vilket skapar en möjlighet för 
kommunen att inte upprepa samma misstag igen. Eftersom de nu vet 
hela kedjan vad som har lett fram till dessa problem kan de arbeta 
för att undvika att dessa problem ska uppstå igen.  
 
Denna handlingsplan kan även fungera som en startpunkt i 
kommunens framtida mobilitetsplanering där kommunen blir 
uppmärksammade på vilka problem som finns inom Karlskrona 
kommun idag och hur de bör arbeta för att dessa problem ska 
minska, eller rent av lösas, i framtiden.  
 
Författaren är medveten om att det finns flera olika saker som 
upprepas, t.ex. de störningar som biltrafiken genererar, dock är det 
viktigt att dessa upprepningar finns för att på så sätt visa på vilka 
olika synergieffekter som faktiskt finns i detta åtgärdspaket. De 
lösningar som finns inom parkeringsförvaltningen skapar 
förutsättningar för en ökad gångtrafik i Karlskrona och de lösningar 
som finns inom Mobility management segmentet är lösningar som 
kan appliceras på både gångtrafiken samt parkeringsförvaltningen 
för att på så sätt minska de problem som finns inom dessa två 
segment. Meningen med ADVANCE handlingsplan är att dessa 
synergieffekter ska uppstå för att på så sätt möjliggöra 
implementerandet av dessa åtgärder utan att kommunen ska behöva 
genomföra allt för stora förändringar.  

4.2 Analys av resultatet 
 
Resultatet av fallstudien visar på att det finns en mängd problem 
kring Karlskrona kommuns aktuella planeringsverksamhet utifrån 
hållbar mobilitets aspekter. Bilanvändningen i kommunen är väldigt 
hög vilket innebär att andra mer hållbara transportmedel negligeras 
av invånarna och till viss del även av Karlskrona kommun. Detta 
framförallt beroende på den okunskap kring Mobility management 
som finns inom kommunen idag.  
 
De lösningar som presenteras i handlingsplanen får ses som ett litet 
steg på vägen för Karlskrona kommun för att på så sätt kunna uppnå 
det hållbara samhälle som kommunen strävar efter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I detta kapitel förs en diskussion kring de frågeställningar 
som studien grundar sig kring, dessutom redovisas en 
kritisk del kring ADVANCE och det material som 
Karlskrona kommun har tillhandahållit.  
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För att kunna besvara de frågeställningar som denna studie grundar 
sig kring behöver läsaren återigen uppmärksammas på de storskaliga 
samhällsgeografiska förändringar som har inträffat under det senaste 
århundradet. Globaliseringen, samhällets urbanisering och 
storstädernas utglesning och utbredning har alla inneburit att ett 
nytänkande kring planeringsverksamheten bör lyftas fram. Ett sådant 
planeringssätt är Sustainable Urban Mobility Plan där hållbar 
mobilitet lyfts fram för att kunna tackla ett av världens, för tillfället, 
största problem nämligen den globala uppvärmningen. Sustainable 
Urban Mobility Plan är en planeringsfilosofi som kommuner idag 
försöker implementera i sin planeringsverksamhet, dock finns det 
problem inom denna planeringsteori. Framförallt beroende på att 
kunskaperna kring denna teori saknas hos dagens kommuner, därför 
har vissa EU finansierade projekt tagits fram för att underlätta denna 
planeringsprocess för kommunerna. Ett av dessa verktyg är 
ADVANCE.  
 

5.1 Frågeställningar som rör 
Karlskrona 
 
För att knyta an till den första frågeställningen; 
 
“Hur lyckas Karlskrona kommun att hantera frågor som rör hållbar 
mobilitet, samt vilka förutsättningar har kommunen att upprätta 
strategier för detta?” 
 

Karlskrona kommuns planeringsverksamhet inom hållbar mobilitet 
kan förbättras vilket visar sig i Figur 1 (se sidan 36) som behandlar 
verksamhetsområden. Förutsättningarna för att upprätta strategier 
samt hantera frågor kring hållbar mobilitet visar sig vara väldigt 
goda utifrån det resultat som ADVANCE genererar dock så fallerar 
kommunen på flertalet viktiga områden såsom Övervakning och 
utvärdering, Genomförande samt till viss del även Organisation. 
Dock visar Figur 1 även att det finns potential till att kunna upprätta 
genomförbara strategier samt att kunna hantera frågor som rör 
hållbar mobilitet framförallt beroende på att Karlskrona kommuns 
Vision i mångt och mycket inriktar sig på en mer hållbar mobilitet.  
 
Även om Figur 1 visar upp ett relativt negativt resultat (framförallt 
beroende på att flertalet av områdena inte uppnår resultat över 2,5 
poäng, vilket är genomsnittet av poängsättningen) är det svårt att ge 
ett konkret svar på den första frågeställningen. Detta beroende på att 
Karlskrona kommun visar upp ett så pass jämlikt resultat mellan de 
olika områdena, dock kan detta tolkas att möjligheterna till att kunna 
upprätta hållbar mobilitet strategier finns till viss del inom 
kommunen även om det övergripande resultatet visade sig vara 
relativt lågt. Det som verktyget ADVANCE visar är att Karlskrona 
kommun behöver förbättra sig inom egentligen alla områdena för att 
kunna utveckla dess möjlighet till att uppnå en bättre hållbar 
mobilitet.  
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5.1.2 Aktuell mobilitet utifrån en hållbar mobilitets 
aspekt.  
 
Studiens andra frågeställning grundar sig framförallt i hur 
mobilitetssituationen i Karlskrona kommun ser ut idag utifrån de 
åtgärdsområden som ADVANCE presenterar. 
 
”Hur är Karlskrona kommuns aktuella mobilitet uppbyggd utifrån 
en hållbar mobilitets aspekt?”  
 
Kommunens aktuella mobilitet utifrån en hållbar mobilitets aspekt 
visar upp sig i Figur 2 (se sidan 36), där kommunens 
åtgärdsområden redovisas. Resultaten av denna figur redovisar 
tydligt att bilanvändandet inom kommunen är väldigt högt. Med 
andra ord väljer kommunens invånare snarare att använda sig av 
bilen som transportmedel istället för att använda sig av mer hållbara 
transportalternativ såsom gångtrafik t.ex. Bilanvändandet är 
egentligen något som kommer igen genom hela ADVANCE 
processen och detta får ses som ett av Karlskrona kommuns större 
problem, framförallt beroende på att kommunen har själv tagit fram 
strategier kring möjligheterna att minska biltrafiken på Trossö 
(Mortensen H., 2007).  
 
Dessutom visar även ADVANCE upp, beroende på att Karlskrona 
kommun får höga poäng inom området Bilrelaterade åtgärder medan 
kommunen får låga poäng inom området Gångtrafik.  
 
Bilanvändandet inom kommunen visar sig till stor del även bero på 
att kommunens Mobility management segment är väldigt lågt. 

Väldigt få aktiviteter för att uppmuntra invånarna till mer hållbara 
transportalternativ har gjort att bilanvändandet inom kommunen har 
tagit över mer och mer. I och med att kommunikationen mellan 
kommunen och dess invånare, om Mobility management, är i stort 
sätt negligerad innebär detta att invånarnas beteende kring 
bilanvändning har tagit över totalt, vilket i sin tur innebär att bilen 
tar väldigt stor plats i Karlskrona kommun. Med andra ord krävs det 
att Karlskrona kommun förbättrar sitt förhållningssätt gentemot 
Mobility management för att kunna ändra kommunens invånares 
beteende och attityd gentemot mer hållbara transportalternativ för att 
på så sätt kunna uppnå de visioner om ett mer hållbart samhälle som 
kommunen har satt upp (Karlskrona kommun, u.å.).  
 
5.1.3 Åtgärder för Karlskrona kommun för att uppnå 
en hållbar mobilitet 
 
”Utifrån dessa resultat, hur kan Karlskrona som stad fortsätta 
uppnå en hållbar mobilitetsplanering eller krävs det vissa åtgärder 
från staden för att kunna uppnå ett positivt resultat?” 
 
Svaret på studiens tredje frågeställning har egentligen redan 
besvarats i föregående paragraf. Nämligen att de åtgärder som krävs 
för att Karlskrona kommun ska kunna uppnå ett mer positiv resultat, 
framförallt behandlar åtgärder som involverar beteende förändring. 
Med andra ord bör Karlskrona kommun satsa mycket mer resurser 
kring Mobility management för att på så sätt utbilda kommunens 
invånare kring de transportalternativ till bilen, som faktiskt existerar.  
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För tillfället visar Handlingsplanen på att det finns en viss 
medvetenhet kring andra transportalternativ hos kommunens 
invånare, dock är fortfarande incitamenten för användandet av bilen, 
istället för något annat transportslag, mycket större. Alltså krävs det 
framförallt åtgärder som involverar att invånarna inte endast kan 
tänka sig att använda sig av bilen utan måste tänka efter om det 
verkligen är nödvändigt. Åtgärder som högre prisdifferentiering och 
bättre utbildning är antagligen de viktigaste åtgärderna för att få 
Karlskrona kommuns invånare att ändra sin attityd gentemot mer 
hållbara transportslag.  
 

5.2 Frågeställningar som rör 
ADVANCE 
 
5.2.1 ADVANCE – Användbart verktyg? 
Den sista frågeställningen behandlar ADVANCE användningsbarhet 
som ett verktyg för att underlätta arbetet, för kommunerna, kring 
skapandet av relationer mellan hållbarhet och transportslag.  
 
”Är ADVANCE ett användbart verktyg att använda utifrån ett 
skapande av en SUMP, ger verktyget möjlighet för kommuner att 
”lättare” skapa relationer mellan hållbarhet och transportslag?” 
 
Utifrån vad denna studie har visat så är svaret på denna fråga 
tudelad. Verktyget möjliggör det för kommuner att på ett mer 
effektivt sätt redovisa vilka eventuella problem kring hållbar 
mobilitet som kommunen lider av för tillfället, samt vilka åtgärder 

som kommunerna bör anta för att kunna tackla dessa problem. Med 
andra ord är verktyget ett arbetsredskap för kommunerna att kunna 
redovisa vilka möjligheter som kommunen har för att kunna skapa 
en mer hållbar mobilitet inom kommunen samt vad som krävs för att 
uppnå detta.  
 
Det som studien inte visar är om verktyget ADVANCE gör det 
”lättare” för kommuner att skapa relationer mellan hållbarhet och 
transportslag. Dessa relationer är väldigt komplexa och verktyget 
visar inte upp hur dessa relationer ska genomföras utan fokuserar 
snarare på hur den aktuella statusen ser ut och vilka förbättringar 
som behöver genomföras för att uppnå en högre hållbarhet. Med 
andra ord behandlar inte verktyget något som har med ”relationer 
mellan transportslag” att göra. Utan verktyget ger snarare svart på 
vitt vilka områden som kommunen bör förbättra. Om detta i sin tur 
skapar relationer mellan transportslag är en fråga som lämnas vidare 
åt framtida forskning.  
 

5.3 Egna reflektioner 
 
Mycket av problematiken kring SUMP beror framförallt på att 
kunskaperna inte finns inom kommunerna idag, oftast hyr 
kommunerna in någon expert som hjälper till med arbetet och sedan 
lämnar kommunen efter projektets avslutande, vilket leder till att 
även kunskaperna kring hållbar mobilitet försvinner från 
kommunen.  
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ADVANCE är ett relativt lätt verktyg som underlättar arbetet kring 
SUMP-processen samtidigt som verktyget visar direkt vilka aktuella 
problem som finns inom kommunen samt vilka åtgärder som bör 
genomföras för att komma underfund med dessa. Första gången bör 
kommunen använda sig av någon med specifika kunskaper kring 
användandet av verktyget, en Utvärderingsledare, för att på så sätt 
kunna genomföra ADVANCE processen på ett korrekt sätt. Dock 
efter avslutat projekt finns kunskaperna kring genomförandet av 
ADVANCE fortfarande kvar hos kommunen framförallt beroende 
på att det arbetslag som sätts upp i början av ADVANCE processen 
till stor del består av kommunanställda. Detta innebär att istället för 
att kunskaperna försvinner från kommunen blir de nu integrerade 
inom planeringsverksamheten inom kommunen och på så sätt ökar 
de incitament till att använda sig av en mer hållbar planering.  
 

5.4 Egna reflektioner kring 
ADVANCE och Karlskrona 
kommun 
 
Utvärderingen av Karlskrona kommuns mobilitetsplanering med 
hjälp av verktyget ADVANCE innebar att kommunens positiva och 
negativa resultat redovisades relativt lätt. I och med att ADVANCE 
bygger mycket av sitt verktyg kring olika indikatorer och 
frågeställningar kommer dessa positiva och negativa effekter fram 
på ett bra och tydligt sätt framförallt beroende på att ADVANCE 
använder sig utav ett diagram för att redovisa resultatet vilket gör att 

analytikern direkt får en inblick i hur den aktuella situationen ser ut 
inom kommunen.  
 
Förutom själva poängsystemet är även de olika mötena uppbyggda 
på ett sådant sätt att det ska vara lätt för alla inom arbetsgruppen att 
följa med under processens gång. Det sker en första kontakt som är 
till för att skapa en tilltro till verktyget och för att få alla att driva åt 
samma håll under de nästkommande sex månaderna och hela 
processen binds ihop med en ”lösning” av problemen genom 
handlingsplanen, med andra ord är hela cirkeln sluten då 
arbetsgruppen diskuterar fram de problem som finns inom 
kommunen idag dels med hjälp av ADVANCE men även utifrån 
egna erfarenheter. Även om författarens analys endast hade två 
månader på sig att genomföras anser författaren att detta var 
tillräckligt med tid framförallt med tanke på att Karlskrona inte, för 
tillfället i alla fall, är någon metropol samt att analysområdet är 
geografiskt placerad på en relativt liten ö (Trossö). Tidsaspekten har 
med andra ord inte varit något större problem i genomförandet av 
denna studie.  
 
För att inte gå händelserna i förväg fanns det visa indikatorer som 
visade på att Karlskrona kommun skulle uppleva vissa problem 
inom vissa områden framförallt beroende på att kommunen är 
relativt uppdelad, många ”förorter”, vilket innebär att bilen redan 
från början av studien, utifrån författarens sida (observationer), 
ansågs kunna bli ett problem utifrån hållbar mobilitetsperspektivet. 
Författarens åsikter inom detta område validerades sedan av 
verktyget ADVANCE vilket kan tyda på att verktyget faktiskt tar 
fram de problem som finns, det kan också tyda på att författarens 
observationsförmåga och stadskännedom är god.  
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5.4.1 Kritik mot ADVANCE 
Det är framförallt under två punkter som författaren skulle vilja 
kritisera ADVANCE. Denna kritik ska inte tolkas som något 
negativt utan ska endast ses som konstruktiv kritik framförallt 
beroende på att verktyget trots allt lyckades genomföras på ett 
framgångsrikt sätt utifrån de parametrar som verktyget utgår ifrån. 
Dessa punkter behandlar ADVANCE:s poängsättning samt 
frågeställningar.  
 
ADVANCE poängsättning 
Poängsättningen inom ADVANCE genomförs utifrån vissa kriterier 
som har satts upp, det finns fyra olika nivåer (fyra poäng) där den 
lägsta nivån utgörs av nivå ett respektive den högsta nivån utgörs av 
nivå fyra. Problemet som uppdagades under 
poängsättningsprocessen var att dessa nivåer var alla relativt lika. 
Nivå ett och nivå två var väldigt lika vilket gjorde det svårt att kunna 
bestämma sig för vilken poäng kommunen skulle bli tilldelad, precis 
på samma sätt var skillnaderna mellan nivå tre och nivå fyra inte 
speciellt stora vilket skapade problem. Som nämndes tidigare, under 
föregående kapitel, krävdes det vissa diskussioner mellan författaren 
och kommunen för att komma fram till konsensus angående 
poängsättningen av kommunen. Matrisen som författaren och 
kommunen, innan konsensus hade uppnåtts, skiljde sig inte särskilt 
mycket från det diagrammet som kommunen och författaren sedan 
valde att genomföra handlingsplanen utifrån.  
 
Med andra ord finns det vissa problematiska aspekter inom de nivåer 
som har satts upp av ADVANCE beroende på att de är så lika 
varandra, vilket kan skapa problem och onödiga tidsförluster längre 

fram i processen. Författaren menar inte på att det ska vara väldigt 
markanta skillnader mellan de olika nivåerna utan bara tillräckliga 
skillnader för att utvärderingsledaren ska veta vilken information 
som ska utgöra vilket poäng.  
 

 
 
Figur 3 illustrerar författarens ursprungliga spindeldiagram över 
Karlskrona kommuns Verksamhetsområden, innan konsensusmötet. 
Matrisen är i stort sätt likadan i jämförelse med den som kommunen 
och författaren bestämde sig att arbeta utifrån (se Figur 1 sida 36), 
dock med vissa skillnader. Karlskrona kommun får högre poäng i 
detta diagram (Författaren, 2014). 
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ADVANCE frågeställningar 
Med frågeställningar menar författaren den ”checklista” som utgör 
verktygets analytiska del, de frågor som poängsättningen bygger på.  
 
I ADVANCE dokumentet beskrivs det att ADVANCE verktyget 
kan användas på alla olika städer stora, medelstora och små städer 
(Duportail & Meerschaert, 2013) dock finns det vissa problematiska 
insikter som bör uppmärksammas utifrån detta påstående. 
Karlskrona får klassas som en mindre stad framförallt med tanke på 
att invånarantalet inom stadskärnan ligger ungefär strax över 10 000 
invånare (Karlskrona kommun, 2009) och drygt 60 000 invånare i 
hela kommunen (Karlskrona kommun 2009). Stadens geografiska 
placering, på en ö, gör det svårt för staden att kunna besvara vissa av 
frågorna inom ADVANCE fältet. Frågor som rör dedikerat utrymme 
för kollektivtrafik (busslinjer) för att nämna ett exempel. Med tanke 
på att det utrymmet som finns idag på Trossö är begränsat så tvivlar 
författaren på att Karlskrona kommun skulle prioritera eller ens 
tänka i de banorna angående dedikerat utrymme för kollektivtrafik, 
det skulle bara göra mer skada än nytta.  
 
ADVANCE har löst sådana här problem genom att 
utvärderingsledaren kan välja att ta bort frågan helt ur matrisen (ge 
betyget noll), vilket i sin tur är positivt eftersom alla städer inte är 
exakt likadana. Dock skapar detta problem framförallt beroende på 
om utvärderingsledaren väljer att ta bort någon fråga inom de 
områden där det inte finns särskilt många frågeställningar, t.ex. 
Övervakning och utvärdering (tre frågeställningar). Om författaren 
här väljer att exkludera en av dessa indikatorer och kommunen 
poängsätts högt på de två övriga innebär detta att en skev bild av hur 
kommunens situation ser ut inom detta område, vilket skedde i 

författarens matris över åtgärdsområdena (se Figur 4). Verktyget 
skulle fungera bättre om det fanns ett femte alternativ och ”nollan” 
togs bort helt, för då skulle den eventuellt skeva bilden inte upplevas 
lika stark som den kan göra nu.  
 

 
Figur 4 illustrerar författarens ursprungliga diagram över 
Karlskrona kommuns åtgärdsområden. Skillnaden mellan detta 
diagram och det diagram som är framtaget tillsammans med 
kommunen (se Figur 2 sida 36) är markant. Detta framförallt 
beroende på att författaren har tagit bort vissa frågor vilket gör att 
den skeva bilden tydligt syns, speciellt inom Hantering av 
godstransporter (Författaren, 2014).  
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5.4.2 Kritik mot Karlskrona kommuns material 
Materialet som har använts till genomförandet av ADVANCE 
SUMP-verktyg har framförallt bestått av strategier och 
policydokument från Karlskrona kommun, se Metod kapitlet för att 
få reda på vilka dessa är. Kritiken mot dessa dokument är nästintill 
obefintlig men vissa företeelser bör ändå tas upp.  
 
I denna studies geografiska avgränsning står det;  
 
”ADVANCE kommer att appliceras på Karlskrona kommun och mer 
specifikt på Pottholmen. Detta på grund av att Karlskrona kommun 
har haft en önskan att se hur väl hållbar mobilitet belyses i 
kommunens nya projekt Pottholmen.”   
 
Om läsaren har varit uppmärksam så är detta enda gången 
Karlskrona kommuns nya projekt Pottholmen nämns i denna studie. 
I denna studies början var tanken att ADVANCE först skulle 
appliceras på hela kommunen och sedan även på området 
Pottholmen för att se om det fanns några skillnader mellan dessa, 
framförallt för att se om Karlskrona kommun tänker mer hållbart i 
planeringen för framtiden. Detta visade sig relativt snabbt vara fullt 
genomförbart, dock skulle resultaten mellan Karlskrona kommun 
och Pottholmen inte skilja sig nämnvärt. Anledningen till detta är att 
Karlskrona kommun än så länge inte har några områdesspecifika 
policyer kring Pottholmen (det enda dokument som egentligen finns 
är plandokumentet) utan kommunen har implementerat de redan 
existerande kommunstrategierna på Pottholmen. Med andra ord 
skulle ett användande av ADVANCE först på hela Karlskrona 
kommun och sedan på Pottholmen innebära att resultaten skulle bli 

så pass lika att det skulle vara omöjligt för författaren att dra några 
intressanta slutsatser kring dessa två områden, alltså togs beslutet, 
tillsammans med kommunen, att endast fokusera på hela Karlskrona 
kommun och låta Pottholmen integreras i hela resultatet istället för 
enskilt. Det ska dock också nämnas att anledningen till varför det 
inte finns några områdesspecifika strategier kring Pottholmen beror 
på att projektet är fortfarande är i början av planeringsprocessen.   
 
Det som framförallt är positivt på Karlskrona kommuns (förutom att 
de beskriver målen och strategierna på ett bra och korrekt sätt) 
material är att de flesta av dess strategier och policyer som behövdes 
för genomförandet av ADVANCE poängsättning fanns att tillgå på 
Internet, vilket innebar att det var lätt att få tillgång till kommunens 
strategier och policyer utan att behöva be Karlskrona kommun om 
hjälp för att få tillgång till dessa. Dock fanns inte alla dokument att 
tillgå på Internet, vilket kan verka konstigt framför allt beroende på 
att Karlskrona kommun profilerar sig som en IT-kommun där IT och 
Telecom är två stora utropstecken inom kommunen.  
 

5.5 Kritik mot studien 
 
Förutom kritik mot ADVANCE och mot Karlskrona kommun krävs 
det att denna studie också kritiseras för att på så sätt visa upp att det 
finns möjligheter för förbättringar.  
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5.5.1 Källkritik 
Källmaterialet till denna studie har framförallt bestått av 
publikationer och rapporter som har använts för att kunna skapa en 
förståelse av vad SUMP samt vad ADVANCE är för något. I och 
med att de källor som har använts har varit relativt vägledande texter 
som inte direkt är vetenskapligt intressanta. Dock bygger dessa 
rapporter på redan gjort forskning vilket innebär att dessa referenser 
blir trovärdiga.  
 
Materialet som använts till fallstudien har tillhandahållits av 
Karlskrona kommun vilket innebär att eventuella negativiteter inte 
framförhålls, framförallt med tanke på att kommunen vill visa sig 
från sin bästa sida, detta kan riskera att vinkla resultatet som 
ADVANCE visar upp. Dock med tanke på att diskussioner har skett 
med kontaktpersoner på Karlskrona kommun samt att författaren har 
varit bosatt i Karlskrona i 25 år kan detta material valideras på ett 
trovärdigt sätt.  
 
5.5.2 Kritik mot författaren 
Då denna studie och studiens frågeställningar är uppbyggda kring 
verktyget ADVANCE krävs det att verktygets mall följs på ett 
nästintill slaviskt sätt. Detta har dock inte kunnat göras i denna 
studie. ADVANCE är rekommenderat att genomföras på sex 
månader för att på så sätt kunna genomföra ADVANCE på ett 
framgångsrikt sätt, denna studie är genomförd på ungefär två 
månader vilket innebär att en del av ADVANCE mallen har fått 
genomföras på ett hypotetiskt sätt. Framförallt är det punkter som 
har innefattat politiska personer samt större intressenter som har 
blivit hypotetiskt genomförda. Dock ska sägas att dessa hypoteser 

har diskuterats med Karlskrona kommun och de tillsammans med 
författaren anser att de hypoteserna som dessa delar grundar sig på 
kan tolkas vara relevanta med hur situationen i Karlskrona ser ut.  
 
Det ska också nämnas att författaren själv kan ha missuppfattat det 
material som Karlskrona kommun har tillhandahållit när författaren 
har betygsatt kommunen utifrån ADVANCE indikatorer. Dock 
eftersom diskussioner har förts med Karlskrona kommun genom 
hela processen uppfattar författaren att det resultat som redovisas 
genom ADVANCE är så pass trovärdigt utifrån de förutsättningar 
som författaren har haft, framförallt utifrån tidsaspekten och att detta 
är ett kandidatarbete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I detta kapitel presenteras det förväntande resultat som 
Karlskrona kommun kan uppnå ifall de utgår från 
handlingsplanen som denna studie resulterade i.  
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Slutsatser 
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6.1 Karlskrona kommun – 
förväntat resultat  
 
Det första som behöver sägas under denna rubrik är att det alltid är 
svårt att beskriva hur framtida förväntade resultat kommer att se ut. 
Framförallt beroende på att de lösningar som presenterades under 
handlingsplanen kanske inte alls faller väl ut i Karlskrona kommun, 
utan snarare får en negativ inverkan på kommunen. Flera aspekter 
spelar in på detta, hur framtiden kommer se ut är inget som vi vet 
idag utan det de trender som spelar in på framtiden bygger mycket 
kring hypoteser om hur forskarna tror att framtidens samhälle 
kommer att vara uppbyggt. Dock bör det också nämnas i detta 
sammanhang att Karlskrona kommuns aktuella planering samt dess 
invånares attityd gentemot hållbar mobilitet finns men den 
implementeras väldigt sällan. Kommunen vill skapa ett mer hållbart 
samhälle men de har problem att nå ut till invånarna.  
 
Därför ska de lösningar som presenterades under de tre 
åtgärdsområdena (parkeringsförvaltning, gångtrafik och Mobility 
management) ses som alternativ i främjandet för att nå de mål kring 
en mer hållbar mobilitet i kommunen. De ska inte ses som direkta 
lösningar på ett väldigt komplext problem, utan snarare som små 
steg i rätt riktning för att på så sätt uppnå de slutgiltiga målen.  
 
Men för att leka med tanken att kommunen genomför alla dessa 
åtgärder som redovisades i handlingsplanen innebär detta att 
kommunens fördelar kommer att öka markant. Om Karlskrona 

kommun lyckas med att förändra dess invånares tankesätt kring 
användandet av bilen kommer detta medföra att stadens attraktivitet 
kommer öka (beroende på att mindre bilar i stadskärnan ger 
möjlighet till en mer levande stad), minskade hälsofarliga effekter 
(mindre buller, luftföroreningar samt otryggheten minskar) staden 
kommer kunna profilera sig som inte endast en IT-stad utan även 
som en hållbar stad vilket kan komma locka till sig intressenter inom 
detta segment dessutom kommer Karlskrona kommuns invånare 
kunna få ett bättre liv ur en hälsoaspekt framförallt genom att 
motionen kring stadens invånare kommer antagligen öka i och med 
att de nu i detta scenario snarare väljer att gå eller cykla istället för 
att använda sig av bilen.  
 
Dessutom skulle kommunen följa de strategier och rapporter som 
har satts upp under en längre tid om de valde att genomföra dessa 
lösningar, Gehls rapport redovisade redan 2007 att en minskning av 
bilar inom stadskärnan skulle vara nyttigt för Karlskrona ut flertalet 
aspekter.  
 
Dock är kanske den viktigaste fördelen i detta scenario är att bilen 
inte längre kommer vara det viktigaste och effektivaste 
transportslag, vilket är en fördel, inte bara för invånarna i Karlskrona 
eller kommunen utan även för planeten Jorden.  
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6.2 Avslutande kommentarer 
 
Avslutningsvis bör sägas att ADVANCE visar upp att förbättringar 
krävs inom en mängd områden för att Karlskrona kommun ska 
kunna uppnå en mer hållbar mobilitet. Det bör dock återigen nämnas 
att hållbar mobilitet innehåller väldigt komplexa problem för 
kommuner i allmänhet, och det kan på så sätt vara svårt för en 
mindre kommun som Karlskrona kommun att kunna implementera 
detta direkt. Det är ett flertal steg som behöver genomföras innan 
någon direkt lösning på det höga bilanvändandet inom kommunen 
kan uppnås. Denna studie kan dock ses som ett litet steg i rätt 
riktning för Karlskrona kommun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
I detta kapitel redovisas de referenser som har använts till 
denna studie.  
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