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Inledning  
 

Att planera och bygga städer, bostadsområden och infrastruktur är ett komplext sam-

mansatt arbete. Vi är många som ska leva i och dela på utrymme och innehåll i städer 

och regioner – människor av olika slag, djur, fordon, massa aktiviteter som sker sam-

tidigt, plötsliga händelser, olyckor och risker som ska förebyggas. Ser man det ur ett 

transportperspektiv präglas städer och regioner av ett intrikat flöde av transporter. 

Varutransporter, kollektiva färdmedel och resenärer, gångtrafikanter, barn, vuxna och 

äldre, bilister och cyklister, funktionshindrade och andra, joggare och mopedister. 

Dessutom bor vi ofta mitt i allt detta. Att i denna situation sträva efter att tänka på 

helheten, att tänka på trivsel, livskvalitet och på alla de olika aktiviteter som ska vara 

möjliga att utföra är naturligtvis både viktigt och oerhört komplicerat. Den här rappor-

ten tar upp detta, hur vi gör eller kan göra det i planering och särskilt transportplane-

ring, till diskussion. Varför handlar den då om det engelska ordet ”livability”? Trafik-

verkets intresse för det begreppet i relation till transportplanering kommer ur myndig-

hetens samarbete med amerikanska kollegor. Det uppmärksammades inom ramen för 

samarbetet att man i USA har etablerat ”livability” som ett samlande begrepp för ett 

antal viktiga hänsynstaganden för samhällsplaneringen, hänsynstaganden som vidgar 

både argumenten för transportplanering och möjliga åtgärder. I svensk kontext har 

diskussionen om sektorsplanering och ”stuprörstänkande” pågått länge, och de ameri-

kanska perspektiven uppfattades här som en möjlighet att komma vidare i den.  

Syftet med arbetet som rapporten resulterat i var att genom att undersöka begreppet 

livability, och identifiera behov av kunskapsutveckling i relation till det, lägga grunden 

för ett nyanserat språkbruk kring transporters sociala aspekter och konsekvenser. 

Detta har gjorts genom att dels studera begreppet ”livability” i den amerikanska trans-

portpolicykontexten, relaterad forskning och liknande förhållningssätt i den svenska 

kontexten. Det empiriska arbetet i projektet har bestått i dokumentstudier av både 

amerikanska och svenska dokument från relevanta myndigheter, samt intervjuer med 

tjänstemän på Trafikverket. Intervjuerna genomfördes i form av gruppintervjuer, en 

med de regionala nätverket samhällsbehov, en med det regionala planeringsnätverket, 

och en med cheferna på nationella avdelningen samhällsbehov. De utgör tillsammans 

en grupp av nyckelpersoner med ledningsansvar, liksom nationell utblick och kontakt 
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med det praktiska arbetet inom myndigheten. Dessutom har samtal förts med nyckel-

personer för livability-frågor vid den amerikanska transportmyndigheten FHWA (Fe-

deral Highway Administration). Som kontaktperson för uppdragsgivaren Trafikverket 

har Susanne Ingo fungerat. Susanne har även bistått med material och kontakter.  

Målet för arbetet i förlängningen är att bidra till ett underlag för en möjlig vidgad tolk-

ning och uppföljning av de transportpolitiska målen. För att kunna göra detta måste 

begrepp såsom ”social hållbarhet”, ”lokal livskvalitet” och ”livability” diskuteras i re-

lation till Trafikverkets uppdrag och de transportpolitiska målen. Arbetet med den här 

rapporten kan även fungera som en utgångspunkt för fortsatt forskning på teman som 

livability, social hållbarhet med mera.  

 

Om språkets betydelse 
 

Eftersom ett specifikt begrepp står i fokus här finns det en poäng att inledningsvis säga 

något om språkets betydelse. Vad spelar det för roll hur vi talar och skriver om den 

goda staden eller det goda samhället, är det inte hur vi planerar och bygger som är det 

viktiga? Och är det inte uppenbart vad ”livability” handlar om?  

En viktig anledning till att Trafikverket arbetar med livability som begrepp är att det 

på samma gång är omöjligt att översätta till svenska och omedelbart begripligt. Det kan 

betyda ”beboelig”, ”livsduglig”, ”dräglig” och ”uthärdlig” – ord som inget av dem väl är 

något att använda i visioner för framtida städer och regioner, eller som samlande och 

inspirerande begrepp för Sveriges transportplanerings framtida inriktning. Det fram-

står som lågt ställda krav att en stad eller en boendemiljö ska vara uthärdlig eller dräg-

lig. Men samtidigt, ”livability” som begrepp betonar att staden, tätorten, byn eller reg-

ionen ska vara en plats att leva på, att den ska vara en miljö för människor. Att betona 

detta just i transportsammanhang kan vara viktigt. Dessutom, att jag här hävdar att 

”livability” framstår som ett lågt ställt krav måste ses i en västerländsk postindustriell 

kontext. Det finns självklart många obeboeliga eller outhärdliga livsmiljöer runtom i 

världen.  

Livability är naturligtvis i första hand ett ord som kan ges lite olika betydelser i olika 

sammanhang. Men just i planerings- och utvecklingssammanhang är det också en po-
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licy, som har en viss inriktning. Olika aktörer använder dessutom begreppet, och for-

mulerar sina respektive policys eller riktlinjer utifrån detta. I dessa sammanhang kan 

det också bli till ett praktiskt verktyg i samhällsplaneringen. Ord och begrepp är verk-

tyg i planering, då processens delmoment ges olika beteckningar och därmed olika sta-

tus (plan, förstudie etc.), och då platser och utrymmen i en plan benämns på olika sätt 

vilket styr vad som får göras där (allmän plats, privat område etc.) eller genom hur en 

framtidsvision beskrivs (Tunström 2009). Dessutom är samtal och dialog mellan med-

borgare, politiker och tjänstemän en central aspekt av samhällsplanering idag i enlig-

het med det som brukar kallas kommunikativ planering (se till exempel Forester 1989; 

1999; Healey 1997; 2003), och där kan det vara av avgörande betydelse vilka ord och 

begrepp som får står i centrum, som man kan enas kring eller som skapar debatt. Vad 

sägs, och vad är möjligt att säga i ett specifikt sammanhang? Vad är underförstått? Vem 

talar och om och till vem? Vilka begrepp är centrala och vad ges de för mening i olika 

sammanhang? Och hur ändrar de mening och funktion i olika tid och rum? Inom dis-

kursteori talar man ibland om tomma, eller flytande, signifikanter (se till exempel Ho-

warth 2007) som centrala och ofta styrande begrepp som kan ändra betydelse. I det 

här sammanhanget kan man se livability som en sådan flytande signifikant, liksom 

hållbarhet eller attraktivitet (se till exempel Allmendinger & Haughton 2011). Så, att 

hävda att ord och begrepp är ”bara ord” är att förringa deras betydelse. Ord och be-

grepp kan vara starkt politiska och både ena och splittra. De kan göra en fråga begriplig 

eller fördunkla dess innebörd.  

Uppfattningen om språket som meningsskapande och styrande kommer bland annat 

från socialkonstruktivism och diskursanalys och där i sin tur från språkfilosofi. Språket 

ska enligt dessa synsätt inte ses som endast en återspegling av verkligheten, utan som 

en aktiv medskapare av verkligheten (Tunström 2009). Språk, ord och kommunikat-

ion är därmed maktmedel. Den som har makten över språket, tolkningen och formu-

leringarna i planer och visioner, har också makt över planeringen.  

Om man inte vill ta den ibland extrema positionen att språket konstruerar och ger me-

ning åt verkligheten kan man istället se språket som representationer eller som retorik. 

Dock har alla tre begreppen det gemensamt att de pekar på språkets och ordens kraft. 

Så att språk är makt i planering måste ändå kvarstå, och att det därför är viktigt hur vi 

talar och skriver om till exempel den goda staden blir ännu tydligare. Dessutom, för att 

återknyta till den andra frågan jag ställde i inledningen av detta avsnitt, det är inte 
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uppenbart vad livability betyder, om man ser dess mening som socialt konstruerad, 

och som ett strategiskt begrepp. Vi måste undersöka hur det används för att se vilken 

mening det ges, och vi måste eventuellt etablera ett funktionellt svenskt motsvarande 

begrepp. För det man inte har ord för är det svårt att över huvud taget prata om. 

 

Livability i USA 
 
Definition och indikatorer 
I USA har livability funnits med i transport- och planeringspolitiken sedan länge, men 

det har betonats mer under Clinton och Obama-administrationerna och praktiserats 

till exempel genom åtgärds- och bidragsprogram som Department of Housing and Ur-

ban Development (HUD) och Environmental Protection Agency (EPA) implemente-

rat.1 En viktig fokus för dessa program har, enligt Shana Baker vid FHWA (Federal 

Highway Administration, som ligger under Department of Transport, DOT), varit sam-

verkan och engagemang både vad gäller ansvariga aktörer och medborgare. Baker me-

nar att livability pekar på en praktik som har funnits sedan länge, men att begreppet 

nu blivit ett ”buzz word” och ett samlande begrepp för en viss typ av åtgärder. Den typ 

av åtgärder som förordas i namn av livability kan handla om allt från utformning och 

miljöhänsyn till lokal gemenskap, men även om mer administrativa frågor om exem-

pelvis sektoriell planering, samverkan över administrativa, sektoriella gränser liksom 

om hur frågor görs till trafikfrågor eller till något annat. Mer konkret handlar det om 

ekonomiska incitament och kunskapsspridning till exempel med hjälp av webbaserade 

system.2 Begreppet lyfts fram mot bakgrund av en berättelse om en tidigare misslyckad 

planering som skapat problem man nu måste lösa. Livability ses då som en del av lös-

ningen och som förändrade tänkesätt både vad gäller politik, planering och utform-

ning.  

Det går att förstå livability som till en del liktydigt med ”social hållbarhet”, eller de 

sociala aspekterna av hållbarhet, även om livability inte har det långa tidsperspektivet, 

utan ett mer pragmatiskt här och nu-perspektiv (Ruth & Franklin 2014). Återkom-

mande betonas det att livability relaterar mer till nutiden/samtiden, och till det lokala, 

1 Shana Baker, Federal Highway Administration, intervju 2014-01-31  
2 Gloria Shepherd, Federal Highway Administration, informellt samtal 2014-06-10.  
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medan hållbarhet också handlar om framtida generationer och globala hänsynstagan-

den. På ett liknande sätt som sociala perspektiv på hållbarhet breddar förståelsen av 

vad hållbarhet kan handla om, så gör livability det för transportplanering. Det inklu-

derar politik och planering som tidigare inte setts som relevant för transportplanering 

och pekar på hur transportplanering kan påverka sociala förhållanden. Det framstår 

också som ett begrepp som på olika sätt betonar människan i transportsystemet och 

strävar efter att ha ett användarperspektiv.  

Livability som policy har alltså definierats, i form av sex principer, av EPA (Environ-

mental Protection Agency, Miljöskyddsmyndigheten), DOT (Department of Transport, 

Transportdepartmentet) och HUD (Department of Housing and Urban Development, 

Bostads- och stadsutvecklingsdepartementet) tillsammans i form av ett ”Partnership 

for Sustainable Communities” (se www.sustainablecommunities.gov). Att arbeta för 

livability innebär enligt denna överenskommelse att: 

- ”Provide more transportation choices” – Större utbud av olika trans-

portslag, möjlighet att välja (till låg kostnad, liten miljöeffekt, god folkhälsa) 

- ”Promote equitable, affordable housing” – gynna att rättvisa och billiga 

bostäder byggs (energieffektiva, för olika samhällsgrupper, ekonomiskt över-

komliga)  

- ”Enhance economic competitiveness” – stärka ekonomisk konkurrens-

kraft (genom pålitlig tillgänglighet till sysselsättning, utbildning, service)  

- ”Support existing communities” – stödja existerande lokalsamhällen ge-

nom sådant som finansiering till så kallat ”Transit Oriented Development”3, 

funktionsblandning, markåtervinning  

- ”Coordinate and leverage federal policies and investment” – sam-

ordna politik och investeringar (ta bort samverkanshinder, öka alla beslutsni-

våers legitimitet att planera för tillväxt)  

- ”Value communities and neighborhoods” – värdesätt grannskap genom 

att förstärka unika karaktäristika (genom investeringar i hälsosamma, trygga 

och promenadvänliga grannskap) 

 

3 Det vill säga planering med fokus på funktionsblandning och en god kollektivtrafikförsörjning som 
underlättar byten mellan olika trafikslag.  
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Två citat från Federal Highway Administration beskriver vidare hur livability ska för-

stås i den amerikanska kontexten och i relation till transportplanering:  

”Livability in transportation is about integrating the quality, and type of 

transportation facilities and services available with other more compre-

hensive community plans and programs to help achieve broader commu-

nity goals. It provides benefits to communities, businesses, and consumers. 

In practice, livable transportation systems accommodate a range of modes 

(walking, bicycling, transit, and automobiles) by creating mobility choices 

within more balanced multimodal transportation networks. This in turn 

helps support more sustainable patterns of development, whether in an ur-

ban, suburban, or rural context. Livable transportation systems can pro-

vide better access to jobs, community services, affordable housing, and 

schools, while helping to create safe streets, reduce energy use and emis-

sions, reduce impacts on and enhance the natural and built environment, 

and support more efficient land use patterns.” (FHWA 2011b, mina kur-

siveringar) 

och:  

“Livability is about tying the quality and location of transportation facili-

ties to broader opportunities such as access to good jobs, affordable hous-

ing, quality schools, and safe streets. This includes addressing safety and 

capacity issues on all roads through better planning and design, maximiz-

ing and expanding new technologies such as ITS and the use of quiet pave-

ments, using Travel Demand Management approaches to system planning 

and operations, etc.” (FHWA 2014b, mina kursiveringar) 

Det blir tydligt här att begreppets huvudsakliga funktion är att det sätter in transport-

planering i ett vidare sammanhang. Det vidare sammanhanget handlar om att se 

transportplanering inte bara som planering för transport, utan som planering för 

sysselsättning, service, bostäder, skolor, trygghet, minskad energianvändning och ef-

fektiv markanvändning. En annan återkommande viktig aspekt som citaten lyfter fram 

är att de pekar på platsens betydelse.4 Det kommer till uttryck genom att hänvisa till 

4 Detta bekräftades av Gloria Shepherd, FHWA.  
 

10 
 

                                                           



sådant som platsbaserade åtgärder, koordinering och kontextens betydelse. Med ut-

gångspunkt i en specifik plats förutsättningar utformar man en politik och praktik som 

gör transportplaneringen till ett verktyg för vidare samhällsutveckling.  

Den amerikanska livability-politiken handlar alltså om frågor rörande transportval och 

transportkostnader, om en fungerande bostadsmarknad, energieffektivisering och till-

gänglighet till arbete, utbildning och service, om att planera för ekonomisk tillväxt, om 

täthet och funktionsblandning och om att samordna sektorpolitik. Nästan samtliga 

punkter väl bekanta för en svensk med insikt i samhällsplanering.  

En central fråga är om det går att kvantifiera och mäta livability. FHWA (2014a) har 

föreslagit följande olika typer av indikatorer som relevanta:  

• Tillgänglighetsrelaterade 

• Estetiska och sinnliga 

• Om tillgång till service 

• Om lokalt engagemang 

• Ekonomiska  

• Boenderelaterade 

• Om markanvändning  

• Om mobilitet 

• Om naturresurser 

• Om folkhälsa 

• Om säkerhet 

• Sociokulturella 

 

Det handlar inte om att man måste kunna mäta alla dessa, utan att de är kategorier 

som är relevanta för livability. Samma myndighet har också i ”Creating livable com-

munities” (FHWA 2011b) föreslagit följande typer av indikatorer:  

• Hur stor andel av arbetsplatser och bostäder är lokaliserade inom 800 m från 

kommunikationer? 

• Hur stor andel av hushållens inkomst går till bostads- och transportkostnader?  

• Hur stor andel av arbetskraften bor inom 30 min från det primära området 

där arbetsplatser finns?  
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• Hur stor andel av transportinvesteringarna styrs till att förbättra tillgänglighet 

till existerande transportsystem?  

• Hur stor andel av transportprojekten har mer än en finansieringskälla?  

• Hur stor andel av bostäderna är lokaliserade i promenadvänliga funktions-

blandade områden?  

 

Här återstår ju dock den avgörande detaljen att kvantifiera och sätta upp gränser för 

bra och dåliga värden på indikatorerna, liksom att definiera viktiga detaljer. Hur stor 

andel är en tillräcklig andel? Och vilka bostadskostnader är det som åsyftas 

(hyra/köpa/äga)? Vilka möjliga finansieringskällor finns till transportprojekt?  

Ett intryck man får av den amerikanska diskussionen är att man länge diskuterat svå-

righeterna i att etablera ett index. Myndigheter har genomfört fokusgrupper och litte-

raturstudier i detta syfte, men återkommer till svårigheter som tillgången till och re-

surserna att bearbeta data, frågans komplexitet och skalproblematiken. Indikatorerna 

ska handla om ”ett gott liv”, men hur det definieras måste ju ses som tids- och plats-

specifikt till en del. FHWA (2011b) listar en mängd strategier för hur de menar att man 

kan arbeta för att uppnå de ideal som policyn pekar ut, där indikatorer bara är en av 

dem:  

• Formulera en “community vision” 

• Tillämpa nya former av medborgarengagemang och deltagande 

• Engagera många aktörer och partners 

• Använd ny teknik 

• Identifiera nyckeltal 

• Sammanställ övertygande dokumentation  

• Koordinera transportplanering med annan planering 

• Se till att alla dokument relaterar till livability i målformuleringar och argu-

mentation 

• Inkludera idéer om “complete streets”, “context sensitive approaches” med 

mera, det vill säga gestaltningsprinciper med fokus på helheten och den nära 

kontexten.  

• Omvärdera tidigare projekt med hjälp av livabilityperspektiv 

• Samverka med flera olika parter, inklusive privata aktörer 
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• Sammankoppla flera projekt för att öka möjligheterna till stor finansiering 

• Granska transportfinansieringen ur livabilityperspektiv 

• Utvärdera utfall med hjälp av indikatorer 

 

Dessa förslag på strategier visar hur arbete med livability handlar om arbete på flera 

olika nivåer och med många typer av verktyg och metoder. Det är kommunikation och 

argumentation, granskning och utvärdering, samverkan och metoder både för process 

och utfall.  

Andra typer av åtgärder som lyfts fram är det som brukar kallas ”mobility manage-

ment” – parkeringsåtgärder, koordinerade trafiksignaler, att underlätta byten mellan 

trafikslag, cirkulationsplatser, ”traffic calming”, trängselavgifter, vägavgifter, samåk-

ning och att få ta med cyklar på bussar. Dessutom nämns spel och liknande verktyg för 

samverkan och medborgardeltagande. Mycket handlar om att tänka på helheten (plat-

sen, staden, olika aktiviteter, färdmedel etc.) snarare än sektorn eller den specifika tek-

niken eller förflyttningen. Dessutom framhålls vikten av att planera specifikt för cyk-

ling och gång och därmed samtidigt sänka hastigheterna i trafiken. Sådana åtgärder 

påverkar även utformning, säkerhets- och trygghetsåtgärder, inkludering av olika tra-

fikanter och möjligheterna att kunna välja trafikslag. Det handlar inte om att utesluta 

bilarna eller bilisterna, utan att se dem tillsammans med cyklar, cyklister och gångtra-

fikanter.  

Livability preciseras alltså återkommande med begrepp som deltagande, samarbete, 

helhet och integration. Detta leder tankarna till en mängd olika möjliga åtgärder på 

lokal nivå. Enligt Gloria Shepherd (FHWA) så hade man tidigare inte tagit tillräcklig 

hänsyn till den lokala kontexten och till existerande communities, verksamheter eller 

nätverk. Men, då blir det till konkret politik, och det blir dessutom nödvändigt att bli 

mer specifik för en viss tid och plats – beroende på politiskt system, maktrelationer, 

platsens historia med mera. Men tydligt är i alla fall att livability är ett politiskt be-

grepp, ett som det är svårt att fastslå en entydig definition av. De med tolkningsföre-

trädet och den centrala maktpositionen, i detta fall amerikanska Department of Trans-

 
13 

 



port, Department of Housing and Urban Development och Federal Highway Administ-

ration, kan fastslå några aspekter, men sen hur man når dit är en politisk och ideologisk 

fråga för aktörer på lokal nivå.5  

För föreliggande rapports syfte kan vi avslutningsvis fastslå några grundläggande vik-

tiga karakteristika hos livability-begreppet, men utan att peka ut specifika typer av 

transportplaneringsåtgärder. Den grundläggande förståelsen av begreppet har bety-

delse för hur det kan användas och för vad det kan fyllas med för mer specifika bety-

delser i relation till transportplanering. Livability är i grunden:  

• ett antropocentriskt begrepp, det vill säga det sätter människan i centrum sna-

rare än djur och natur 

• ett begrepp med nutiden och den närmaste framtiden och geografin i fokus, 

snarare än framtida generationer och hela klotet 

• ett mer pragmatiskt begrepp än hållbarhetsbegreppet 

• ett begrepp som rör både utformning av fysisk miljö och politisk styrning  

• besläktat med social hållbarhet  

 

Inblandade aktörer 
I den amerikanska livability-politiken är det ett formaliserat partnerskap för 

“sustainable communities” som står bakom definitioner, information och projekt 

(www.sustainablecommunities.gov). I partnerskapet ingår myndigheterna Depart-

ment of Housing and Urban Development (Bostads- och stadsutvecklingsmyndig-

heten), Department of Transport (Transportmyndigheten) genom Federal Highway 

Administration (Vägmyndigheten) och Environmental Protection Agency (Miljö-

skyddsmyndigheten). Bara genom detta partnerskaps existens kan man se en av funkt-

ionerna som begreppet kan ha – att samla ett antal aktörer. Genom att rubricera ären-

den med livability, genom att tillsammans etablera en definition och ett arbetssätt och 

genom att göra detta till ett gemensamt projekt, så läggs en grund för samverkan som 

i sig kan vara viktig.  

Betydelsen av samverkan mellan olika myndigheter och ansvariga betonas om och om 

igen i den amerikanska diskursen. Förutom partnerskapet mellan de statliga myndig-

5 Gloria Shepherd, FHWA, informellt samtal 2014-06-10  
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heterna så finns ”Partners for livable communities” (livable.org/), New Urbanism-rö-

relsen och en mängd olika lobby- och yrkesorganisationer inom områden som äldre-

frågor eller kultur som på olika sätt vill driva på frågor relaterade till ”livable cities” och 

som försöker etablera det som ”sitt” område (se till exempel www.pps.org/livability-

solutions/). Detta tyder på att begreppet aktualiserar och legitimerar frågor som 

många vill vara med och arbeta med och förhålla sig till – och kanske även få medel för 

att arbeta med. Ett problem som Gloria Shepherd (FHWA) nämnde var att det delas ut 

medel för insatser och åtgärder av olika slag, men inte för att över tid underhålla dessa 

åtgärder. Det byggs cykelbanor eller liknande, men sen kan det lokalt saknas medel för 

att underhålla dem.  

Mängden aktörer som vill få plats under livability-rubriken kan också peka på behovet 

av en tydlig definition av begreppet, och på att det ständigt är under förhandling. Man 

kan tolka det som att de många intresserade aktörerna och begreppets spridning re-

sulterat i myndigheternas partnerskap och explicita arbete för livability i planeringen 

av bebyggelse och transportinfrastruktur.  

 

I ett kritiskt perspektiv 
 

Den amerikanska policydefinitionen av livability återkommer i många olika samman-

hang och dokument där någon eller några av de tre myndigheterna finns represente-

rade. Shana Baker vid FHWA6 menar att begreppet i sig faktiskt kan vara polarise-

rande, men att de idéer begreppet står för generellt har anammats på bred front. Enligt 

henne så har termen uppfattats som negativ av de som sett sin livsstil som hotad eller 

svartmålad av livability, det vill säga antingen försvarare av en ”rural” livsstil, eller de 

som uppfattade det som att begreppet eller policyn pekat ut deras egen livsmiljö som 

”unlivable”. För, livability som ord används naturligtvis också utan att referera till just 

de amerikanska myndigheternas policy. Det kan också åsyfta en kanske mer oklar för-

ståelse av trivsel, miljövänlighet och trygghet och en bild av en ”god stad”. Men, om nu 

livability i policy trots allt används som en kvalitet som i någon mån går att definiera, 

i likhet med urbanitet, hållbarhet eller attraktivitet, så finns det en vetenskaplig och 

mer kritisk diskussion som istället snarare förhåller sig till begrepp som dessa som 

6 Shana Baker, FHWA, intervju 2014-01-31 
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hala, öppna och socialt konstruerade, det vill säga till begreppet som medskapare av 

idén om en ”god stad”. Forskarnas uppgift blir då att undersöka hur bland annat 

livability används och vilka agendor som det stärker eller utmanar. 

I den vetenskapliga diskursen ses livability ofta som relaterat till stadsplaneringsde-

battören Jane Jacobs, den amerikanska New Urbanism-rörelsen och till en i någon 

mån konservativ urbanism (se till exempel Hankins & Powers 2009, Godschalk 2004, 

Ruth & Franklin 2014). Man menar att begreppet ofta används i tillbakablickande bil-

der och visioner av staden och stadslivet, och att det romantiserar och estetiserar både 

det förflutna och samtiden liksom ofta betecknar ett kommersialiserat och avpolitise-

rat stadsrum. Enligt Kataoka (2009) kan man även ifrågasätta vad gestaltning egentli-

gen har för betydelse för livability. Är stadens form verkligen avgörande, eller bygger 

man snarare ideal, eller skenvärldar, som inte svarar upp mot de utmaningar som da-

gens samhälle ställer upp?  

Livability är ofta relaterat till ”walkability”, alltså till ett gångtrafikanternas stadsrum, 

en mindre skala och trygghet ut ett gestaltningsperspektiv. Men kritiken menar att det 

inte innefattar sociala frågor eller frågor om makt och konflikt i relation till det offent-

liga rummet något djupare (se till exempel Hankins & Powers 2009 för en diskussion 

om detta). Litteratur om livability fungerar bra som en slags föreskrifter för hur man 

kan utforma gator och stadsdelar, men den förbiser viktiga sociala aspekter. Det är till 

exempel problematiskt att livability ofta kommit att likställas med “… luxury, theater, 

and consumption, rather than to social justice, community, and public life” (Hankins 

& Powers 2009: 847). Det har kommit att handla om att skapa ett “offentligt” rum för 

shopping, flanerande och nöjen medan andra former av offentlighet – som att se, möta 

och synliggöra den offentliga makten och styrningen, eller att som medborgare kunna 

agera som politiskt kollektiv – har kommit i skymundan (Hankins & Powers 2009, se 

även Godschalk 2004).  

”The very notion of what livability is, what it looks like, and for whom, is, as 

Ley (1990) reminds us, an ideological construct. And the ideological under-

pinnings we are witnessing (…) are that of the neoliberal state greasing the 

wheels of capital accumulation in the form of consumable spaces. But it is 

not just the familiar story of hyperconsumption and the privatization of 

public spaces (Sorkin 1992): what is alarming is the wholesale disappear-

ance of topographical spaces and social imaginaries that invoke the political 
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public and by extension recognize the role of the state in everyday lives.” 

(Hankins & Powers 2009: 862)  

Hankins & Powers menar att just vad begrepp som livability ges för mening, och hur 

det implementeras i stadsrummet, är en viktig fråga för forskningen att närma sig, och 

diskutera kritiskt. ”Livable” för vem, ur vilket perspektiv etc. i olika specifika fall.  

Ett återkommande tema i forskningsdiskussionen är livability i relation till hållbarhet 

(Godschalk 2004; Ruth & Franklin 2014). Godschalk (2004) pekar på att de två målen 

kan stå i konflikt med varandra, och enligt Ruth & Franklin har båda begreppen blivit 

etablerade “buzz words” och styrande principer för stadsutveckling, och de hänger 

dessutom intimt samman. Ruth & Franklin (2014) betonar dessutom livability som ett 

rörligt begrepp – olika individer och grupper kan definiera det på olika sätt, det kan 

förändras över tid och variera rumsligt. De ser också begreppet som mer pragmatiskt 

än hållbarhet:  

“Livability, in contrast [to sustainability] is about the “now” or “about to be”. 

It also tends to be about the “here”, with standards for livability varying not 

only from country to country, but from city to city. Livability seems more 

immediate and tangible, and thus more achievable. Creating livable com-

munities, rather than sustainable ones, also lies within the purview of local 

agencies, planners, architects, and policy and investment makers …” (Ruth 

& Franklin 2014: 19) 

De menar dock att det är viktigt att vara medveten om att en “livable city” inte behöver 

vara detsamma som en önskvärd stad. Om vi kan enas kring vad som är minimumkra-

ven för livability, så är det mycket svårare att formulera ett önskvärt mål som alla är 

eniga om. Sätt att förstå livability kan alltså lätt bli omoderna, eftersom de förhåller sig 

till sin tids livsstilar och är placerade i ett här och nu.  

Harm Kaal (2011) redogör i artikeln “A conceptual history of livability” framför allt för 

begreppets position i den nederländska planeringsdebatten och -praktiken. Där har 

“leefbaarheid” funnits med i diskussionen sedan sent 1950-tal – men getts lite olika 

betydelser. Diskursens förändring över tid visar tydligt hur samma begrepp kan ändra 

betydelse och funktion i samhällsdebatt, politik och praktik över tid och att det absolut 

inte är självklart vad en “livable city” är för något. Det är ett normativt begrepp som 

snarare än definiera den goda staden kan ge indikationer om visioner, om samhällssyn 
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och om relationer mellan individ och samhälle i en viss kontext. Det visar vilken eller 

vilka grupper i samhället de styrande vill rikta sig till och locka, enligt Kaal. Därmed 

skulle man kunna hävda att det fungerar det på ett liknande sätt som begreppet ”at-

traktivitet” i den svenska diskursen. Det pekar ut de man vill bekräfta, de vars definit-

ion av det goda livet som gäller för tillfället.  

I Nederländerna handlade “leefbaarheid” först framför allt om möjligheterna att leva 

på landsbygden i ljuset av modernisering och urbanisering (Kaal 2011). Under 1960- 

och 70-talet och i den urbana kontexten kom två olika sätt att använda begreppet att 

framträda, dels kom det att handla om tillväxtorienterad uppgradering av stadsmiljöer, 

och dels om olika kulturella och utopistiska proteströrelser mot just dessa och mot sy-

nen på staden som en tillväxtmaskin snarare än en livsmiljö. Begreppet kom också att 

användas för att förorda en grön stad, och under 1980-talet mer direktdemokrati och 

formaliserat medborgarinflytande i planeringsprocessen. Under 1990-talet och senare 

så användes det av populistiska och nationalistiska politiska krafter och rörelser. Det 

har alltså både fungerat som en beteckning på stadsförnyelse för ekonomisk tillväxt, 

och för en alternativ urbanism, och det har använts av politiker, fastighetsägare och 

bostadsbolag, liksom av sociala rörelser och organisationer. Det har fått beteckna en 

nyliberal, post-kapitalistisk liksom en nationalistisk agenda.  

” … livability has turned out to be an ideal political concept. Over the past 

decades, it had come to encompass a wide range of issues that affected local 

communities; it had turned into a catchall phrase.” (Kaal 2011: 544)  

Karaktären av ”catchall phrase” tyder på att begreppet kan ses som alldeles för prag-

matiskt. Det kan uppenbarligen betyda nästan vad som helst och därmed legitimera 

åtgärder av väldigt olika art. Kaals genomgång av livability i Nederländerna understry-

ker att begreppet i sig i princip inte har någon entydig funktion eller definition, utan 

hur det kontextualiseras, och var, när, av vem och varför det används, är helt avgö-

rande.  
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Livability på svenska?  
 

Hittills har begreppet och politiken kring livability i den internationella kontexten stått 

i fokus här. Vi kan konstatera att det både är policy och diskurs, och att det tycks kunna 

betyda nästan vad som helst. Man måste då och då granska det kritiskt och i sin kon-

text. För att föra in diskussionen mer specifikt på den svenska transportplaneringens 

fält behöver vi först försöka förstå vilka befintliga svenska policybegrepp som livability 

kan liknas vid eller jämställas med. Vad sägs och görs i svensk kontext som skulle 

kunna liknas vid det arbete som rubriceras som livability?  

För det första, det är uppenbart att många av de betydelser som livability ges har lik-

heter med hur begreppet social hållbarhet används i stadsutvecklingssammanhang i 

Sverige. Där brukar vanligen aspekter av trivsel, ett fungerande vardagsliv, integration 

och en rättvis stad samsas – aspekter som är tydligt relaterade till miljömässig och 

ekonomisk hållbarhet, men som inte handlar om utsläppsnivåer eller ekonomiska ba-

lansräkningar i första hand, utan om sådant som lokala nätverk, medborgardelta-

gande, socioekonomiska strukturer i bostadsområden och vardagliga tillgänglighets-

frågor. Sociala aspekter av hållbar stadsutveckling sätter ofta, på ett liknande sätt som 

livability, människan och den lokala kontexten i centrum. Livability i relation till trans-

portplanering har, som blev tydligt ovan, ofta funktionen att det betonar de mänskliga, 

sociala aspekterna av transporter – rättvisa, tillgänglighet, användarvänlighet, miljö-

kvaliteter med mera.  

För det andra, projektet Den goda staden (Trafikverket 2013a) som Trafikverket (och 

tidigare Vägverket och Banverket) arbetat med har också tydliga kopplingar till 

livability vad gäller både målformuleringar och innehåll. Genom det arbete som ge-

nomfördes inom ramen för Den goda staden kan alltså en del ledning fås kring vad 

livability kan vara i svensk kontext. Projektet benämndes dessutom ”The livable city” 

på engelska (Trafikverket 2011). Det rörde frågor om samverkan i transport- och stads-

planering både på nationell och lokal nivå och både vad gäller planeringsprocessen, 

finansieringen och frågor om stadens form. Det som brukar kallas TRAST (Sveriges 

Kommuner och Landsting et al 2007), trafik för en attraktiv stad, är ett annat uttryck 

för betoningen på helhetssyn och samverkan, liksom kombinationen av frågor om form 

och process.  
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Under 1990- och 00-talen har det i planeringsdiskussionen återkommande handlat om 

vikten av ”stadsplanering” istället för bebyggelseplanering och trafikplanering (se till 

exempel Boverket 2002 och Tunström 2009) och behovet och betydelsen av sektorsö-

vergripande planering, liksom problemen med det som brukar kallas ”stuprörstän-

kande”. Det har länge funnits en strävan efter detta, och en medvetenhet om betydel-

sen av samverkan, både mellan olika myndigheter och mellan olika geografiska an-

svarsnivåer.  

Avslutningsvis, det svenska begreppet ”samhällsplanering” bör nämnas – och eventu-

ellt också återupprättas? Det är ett begrepp som dels inkluderar fysisk, social och eko-

nomisk planering, och som dels inbegriper planering på flera geografiska nivåer. Det 

rör inte bara bebyggelsen utan också mobilitets- och tillgänglighetsfrågor och det in-

kluderar således transportplanering och annan infrastruktur, bebyggelseplanering, 

planering av vård och omsorg, kultur och service. Eventuellt kan det, på ett liknande 

sätt som livability i den amerikanska kontexten konstruerar transportplanering som 

ett bredare fält, vara av värde att betona transportplanering som samhällsplanering 

och att se på verksamheten som sådan. Nedan återkommer detta tema i relation till 

Trafikverkets nuvarande uppdrag.  

Så, en viktig utgångspunkt i diskussionen om behovet av livabilityperspektiv i svensk 

transportplanering är att de i någon mening redan finns där, i form av en bred sam-

hällsplaneringstradition, det aktuella och allt mer spridda begreppet social hållbarhet, 

diskussioner om stuprörstänkande och sektorsintegration, samt specifikt inom Trafik-

verket genom projektet Den goda staden. Men hur ser myndigheten själv på hur de kan 

eller arbetar med sociala aspekter och samhällsplanering? Följande avsnitt närmar sig 

denna fråga.  
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Trafikverket och ”det sociala” 
 

Trafikverket som samhällsutvecklare 
I och med att Trafikverket bildades 2010 så samlades alla trafikslag på samma myn-

dighet. Den myndigheten benämner sig själv som en samhällsutvecklare och redan där 

finns alltså både det breddade uppdraget, den breddade synen på transportplanering 

liksom betoningen på samverkan. Det handlar inte bara om planering, drift och under-

håll av transportsystemet, utan om att vara med och utveckla samhället.  

”Vi är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar och förvaltar smart infra-

struktur. Vi gör det i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i 

hela Sverige.” (Trafikverket 2012b) 

Samhällsutvecklarbegreppet är centralt i relation till livability. I en av intervjuerna som 

gjorts för denna rapport formulerade någon det som att myndighetens uppdrag gått 

från väg- och järnvägsbyggare, via samhällsbyggare till samhällsutvecklare. För myn-

digheten innebär det delvis ett förändrat fokus, med ett tydligare samverkansuppdrag 

och en tydligare koppling till stadsplanering och stadsutvecklingsfrågor. Begreppet 

lägger också tyngdpunkten på de tidiga skedena och på att, som någon sade, tidigt 

bygga relationer och förtroende hos kommunalråd och kommunala tjänstemän.  

Detta begrepp har naturligtvis inte kommit ur tomma intet, och det är fortfarande re-

lativt nytt. Därmed är det möjligt att fylla det med innehåll och sätt att praktisera det. 

Detsamma gäller de transportpolitiska målen, de utpekade leveranskvaliteterna etc. 

Där finns jämställdhet, hållbarhet etc. nämnda (se till exempel Regeringskansliet & 

Näringsdepartementet 2009, Regeringskansliet 2014 och SFS 2010:185, Trafikverkets 

instruktion). De har inte heller alltid funnits där utan är resultat av utredningar och 

påverkansarbete. Till exempel, den diskussion som återkommande förs i styr- och stra-

tegidokument kring landskapets värden i relation till infrastruktur är ett exempel på 

hur Trafikverket i nuläget ger uttryck för helhetssyn och samhällsutvecklande ambit-

ioner. Landskapets kulturhistoriska värden framträder exempelvis i årsredovisningen 

för 2012 (Trafikverket 2013) tydligare än aspekter av människors vardagsliv och soci-

ala olikheter och det är uppenbart att landskapets värden, och att stärka dess position 

i relation till transportplaneringen, är en aspekt som föregåtts av diskussioner. Det 

finns således återigen mening i att utvärdera vilka begrepp som nu är centrala och hur 

man formulerar mål, uppdrag och indikatorer. Och vilka bör vara framtidens viktigaste 
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mål för transportplaneringen? Tittar man på hur vision, verksamhetsidé, grundläg-

gande värderingar och mål är formulerade till exempel på Trafikverkets webbplats, så 

ser man att ett systemperspektiv är starkt närvarande. Om vision och värderingar står 

(Trafikverket 2012b):  

”Vision: Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.” 

och:  

”Trafikverkets värderingar är: 

- lyhördhet 

- nyskapande 

- helhetssyn” 

 

och om uppdraget:  

”Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för alla 

trafikslag samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järn-

vägar. Trafikverket ansvarar även för genomförande av kunskapsprov och 

körprov för körkort och taxiförarlegitimation och kunskapsprov för yrkes-

kunnande för trafiktillstånd och yrkesförarkompetens. Trafikverket verkar 

även för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektiva per-

sontrafiken genom bland annat upphandling av trafik.” (Trafikverket 

2012a) 

Det är transportsystemet som står i fokus snarare än medborgarna, miljöerna, stä-

derna eller samhället (se även till exempel Transportforskningsutredningen 2010, där 

systemperspektivet är starkt). Att använda begrepp som ”helhetssyn” är förstås väldigt 

bra, men det bör vara uppenbart vad denna helhetssyn inkluderar – alla transportslag, 

alla samhällsgrupper, alla delar av landet etc? Myndighetens generaldirektör Gunnar 

Malm skriver på webbplatsen (Trafikverket 2014) och begreppsliggör till viss del soci-

ala aspekter av transporter, men han gör det genom att ta upp sådant som handikapp-

anpassning och trafikinformation, och man kan säga att han därigenom ”teknifierar” 

det sociala. Dessutom, de formuleringar på myndighetens web och i nyckeldokument 

som är inriktade på hälsa, livskvalitet, jämställdhet etc. är ofta fokuserade på resan och 
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förflyttningen och inte på samhällsplanering eller på transporternas miljöer som plat-

ser för vardagsliv.  

Ett annat centralt begrepp för myndighetens verksamhet är tillgänglighet. Någon sade 

i en av intervjuerna att Trafikverkets uppdrag är tillgänglighet, och att minska de ne-

gativa konsekvenserna av detta på sådant som säkerhet, miljö och hälsa. I någon mån 

kan detta förstås som att tillämpa just ett livabilityperspektiv. Ytterligare begrepp som 

nämndes som centrala för arbetet var hållbar utveckling och god samhällsekonomi. 

Trafikverkets arbete ska, sade någon, ”stödja samhällets utveckling”. (Alltså inte driva, 

ta fullt ansvar själv eller ifrågasätta.)  

Men, en samhällsutvecklande myndighet måste ändå ha en idé om vilken typ av sam-

hällsutveckling man bör sträva efter. Samtidigt måste man ha medvetenhet om de in-

tressekonflikter som samhällsutveckling präglas av, eftersom uppgiften innebär sam-

verkan med andra aktörer. Trafikverket och den storskaliga infrastrukturen kan, som 

någon sade i en av intervjuerna, ”lägga död mans hand över utvecklingen”.  

I en intervju konstaterades att arbetet fortfarande präglas av det som brukar kalla stup-

rörstänkande, och då ända upp från departementsnivån. Detta är problematiskt då det 

kan motverka samhällsutvecklarperspektivet.  

”Men jag tycker det ligger i begreppet samhällsutvecklare att försöka förstå 

andra aktörer.”  

En samhällsutvecklande myndighet behöver också ha en öppen och inkluderande syn 

på sitt uppdrag. Genomläsningen av ett antal centrala dokument (såsom årsredovis-

ning och strategidokument av olika slag) ger alltså uppfattningen att systemperspekti-

vet på transporter, det som mer tydligt kopplar tillbaka till den traditionella synen på 

uppdraget som att tillhandahålla infrastruktur, lever kvar i ganska hög grad. I lägre 

grad lyfts frågor som rör social hållbarhet, livskvalitet och vardagsliv fram. De är na-

turligtvis inte osynliga, då tillgänglighet ju handlar om tillgänglighet för människor, 

och till den service och de platser och verksamheter som människor behöver i varda-

gen, och då hänsynsmålet rör säkerhet, miljö och hälsa. Detta är faktorer av stor bety-

delse för både transportsystemet i sig, för den rumsliga och sociala kontexten och också 

för individen. Dessutom, sådant som bullerreducering, att uppmuntra cykling och an-

vändande av kollektiva färdmedel, liksom att sträva efter att skapa hälsosamma miljöer 
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är viktiga. Detta finns alltså i mål och uppdrag idag, och kan benämnas som av bety-

delse för ”livability”, eller som Trafikverkets sätt att beröra det samma. Det framstår 

dock möjligt att stärka, och ”skriva fram” livability eller något motsvarande på svenska, 

i de nu existerande mål- och uppdragsformuleringarna utan att utmana den existe-

rande generella riktningen hos arbetet inom Trafikverket.  

”Staden ska vara attraktiv att bo, arbeta och vistas i, samtidigt som städerna 

fortsätter att växa. Utformningen av städerna och transportsystemet i kom-

bination med bebyggelsestruktur och lokaliseringsmönster är avgörande för 

att skapa hållbara och attraktiva städer. Infrastrukturen ska vara tillgänglig 

och robust så att människor kan förflytta sig på ett miljömässigt hållbart 

sätt, genom att välja kollektivtrafik och cykel i stället för korta bilresor. En 

ökad fysisk aktivitet leder till bättre hälsa och minskar samtidigt påverkan 

på klimatet, luftkvaliteten och bullret i staden.” (Trafikverket 2013b:45)  

 

Sociala aspekter av transporter och transportplanering  
Förutom att vara öppen och inkluderande i relation till sitt uppdrag, behöver ett sam-

hällsutvecklande Trafikverk också ha en social medvetenhet. Den kommer i nuläget till 

uttryck mestadels implicit genom en diskussion om hälsoaspekter av dels utsläpp och 

dels betydelsen av gång och cykling, och allmänna formuleringar om att städerna ska 

vara attraktiva att bo, arbeta och vistas i samtidigt som de växer. Man ska kunna välja 

kollektiva och miljömässigt bra transportsätt, och man ska gynna fysisk aktivitet. Både 

tillgänglighets- och hänsynsmålen är relativt öppna och generella, och på det följer den 

tidigare nämnda risken att de blir till ”bara ord”, som endast nämns men som inte fak-

tiskt påverkar praktiken. Men vad innebär det egentligen att anlägga ett socialt per-

spektiv på transporter? Vad är ett socialt hållbart transportsystem? Diskussioner kring, 

och svar på, dessa frågor är ett sätt att närma sig och konkretisera livability på svenska.  

En av de intervjuade tjänstemännen sa att hen inte förstod vad ”sociala aspekter” syf-

tade på, och andra sa att de aldrig tagit just de orden i sin mun eller att man inte be-

nämner frågor som ”sociala”. Det begreppet, liksom social hållbarhet, är inte det som 

främst driver arbetet framåt, menade man. Men, det innebär inte att man inte arbetar 

med, och har kunskaper om, frågor som kan benämnas som sociala. Transportfrågor 

 
24 

 



relateras till exempel ofta till frågor om utbildning, jobb, tillgänglighet, integration etc. 

Men de benämns sällan som frågor om ”social hållbarhet” eller ”livability”.  

Ett sätt att anlägga ett socialt perspektiv på transporter som flera av de intervjuade tog 

upp kan vara att man betonar vikten av att det i transportsystemet råder samma villkor 

för alla – män, kvinnor, funktionshindrade etc. Alla ska kunna göra den förflyttning de 

behöver oavsett inkomst, funktionshinder eller ålder. Detta får sedan konsekvenser för 

hur och vad man planerar och bygger, liksom hur man förhåller sig till olika använd-

ning av det gemensamma transportsystemet. Dessutom kan det innebära att man ser 

transportsystemet som att det, oavsett uttalad ambition, skapar förutsättningar för 

social utveckling. Historiskt sett har till exempel en viktig uppgift för transportplane-

ringen varit att skapa stora arbetsmarknadsregioner, det vill säga att öka tillgänglig-

heten till arbete. Detta, reflekterade någon under en av intervjuerna, har kanske inte 

varit så bra ur ett socialt perspektiv. Det har bidragit till långpendling och därmed till 

ett splittrat vardagsliv för familjer och mindre engagemang för det lokala. Men, det har 

också varit den politiska viljeriktningen att öka tillgängligheten till arbetstillfällen.  

På den direkta frågan vad socialt hållbara transporter skulle kunna handla om fanns 

många olika svar. Det illustrerar dels att social hållbarhet är ett mångfacetterat be-

grepp, och dels att uppfattningarna om vad det betyder varierar. Dessutom visar inter-

vjupersonernas olika uppfattningar hur det är möjligt att närma sig begreppet med an-

tingen processen eller resultatet i fokus, liksom från ett problemorienterat håll eller 

snarare med fokus på kvaliteter. Socialt hållbara transporter och transportplanering 

innebär enligt de intervjuade tjänstemännen på Trafikverket till exempel följande:  

• Att alla har förutsättningar, oavsett klass, ras eller kön, att på ett bra sätt 

kunna ta sig till dit man vill. Att inte stänga ute vissa grupper (de utan bil t ex).  

• Transport till låg kostnad som inte sliter på miljön, inte stör inte någon och är 

trivsam och trygg. Detta gör att det både inbegriper ekonomiska, tekniska och 

formmässiga frågor.  

• Att vara medveten om skillnader mellan mäns och kvinnors resmönster, och 

att tillämpa ett genusperspektiv på transport och transportplanering.  

• Att vara medveten om geografiska olikheter, skillnader stad – land.  

• Att alla bostadsområden i en stad ska ha samma typ av kollektivtrafik. Vissa 

områden ska inte förfördelas av sämre bussar etc.  
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• Att transporterna planeras i nära samarbete med den kommunala plane-

ringen.  

• Att transportplaneringen värnar sociala kvaliteter, skapar trivsamma offentliga 

rum. 

• God utformning av transportens miljöer och platser, för att skapa trygga och 

attraktiva miljöer. 

• Att man utvärderar platser och miljöer med avseende på frågor om trygghet, 

rummets läsbarhet och begriplighet, tillgänglighet etc.  

• Att demokrati och delaktighetsfrågor står i fokus. 

• Att transportens miljöer och platser inte är ”förslummade” och otrygga.  

• Att fysiska och psykiska barriärer överbryggas.  

• Att minska buller.  

• Att framför allt satsa på kollektiva färdmedel.  

 

Sammantaget så illustrerar alla dessa sätt att konceptualisera socialt hållbara trans-

porter något viktigt som sades i en av intervjuerna och som tydligt kan relateras till 

livability som policy; att det är nödvändigt att medvetandegöra att transportsystemet 

inte bara är ett transportsystem. Det finns på platser där människor också bor och 

vistas, något som ställer krav på dessa platser och miljöer som dels många aktörer har 

ansvar och inflytande över, men också som inte direkt har med transportsystemets ef-

fektivitet att göra utan med sådant som rättvisa, trivsel och livskvalitet.  

I intervjuerna diskuterades möjligheterna att mäta sociala aspekter av hållbarhet. Det 

uppfattades som svårt, men inte omöjligt, och även att det i någon form redan görs 

(samhällsekonomiska kalkyler t ex). Dessutom, hur mäter man effekten av endast 

transportsystemet när man mäter trygghet eller liknande? Några exempel på vettiga 

indikatorer som togs upp var andel cykling, cykelhjälmsanvändning och i vilken ut-

sträckning barn kan gå själva till skolan. Men precis som i den amerikanska diskuss-

ionen kring indikatorer var uppfattningarna olika och tveksamheten ganska stor kring 

betydelsen av indikatorer och huruvida de hjälper till eller snarare skapar oklarhet.  

I intervjuerna lyftes även frågor som intervjupersonerna menade kunde eller behövde 

stärkas för att både transportplaneringen i stort och myndigheten specifikt skulle verka 

tydligare för social hållbarhet. Det var sådant som folkhälsa, skolresor, barnperspektiv, 

 
26 

 



klassperspektiv, rättviseperspektiv, att bättre kunna föra svaga gruppers talan och 

stärka diskussionen om transportsystemets och transportplaneringens socioekono-

miska aspekter på den lokala nivån. Det sistnämnda aktualiserar återigen betydelsen 

av samverkan på lokal nivå – med kommuner och andra lokala aktörer. Någon nämnde 

också CSR-begreppet (Corporate Social Responsibility, företags sociala ansvar), som 

blivit allt viktigare och mer spritt, som ett möjligt verktyg.  

 

Vad har ordet livability för betydelse?  
I intervjuerna pratades det naturligtvis en del om själva ordet livability. Vad betyder 

det? Vad har det för funktion, eller kan ha för funktion? Skulle det behövas ett sådant 

paraplybegrepp i den svenska transportplaneringen? Många uppfattade själva ordet 

som anonymt eller inte helt begripligt, men att de idéer som det förmedlar finns när-

varande idag. Det uppfattades stå för sådant som livskvalitet, social hållbarhet och 

jämlikhet. Någon menade att begreppet kanske fungerar bättre än hållbarhetsbegrep-

pet, som har kommit att huvudsakligen relateras till klimatarbete. Men livability upp-

fattades också som en beskrivande term för en livlig, trevlig plats – en plats med folk 

och fika, en vibrerande positiv och levnadsglad stadsdel. ”Man vill vara där.” Att verbet 

live är med sätter tanken på ett visst spår, menade någon. Det handlar inte om att åka, 

utan om att stanna. Trafikverkets roll i arbetet för att skapa sådana stadsmiljöer hand-

lar om att skapa fungerande transportsystem, en god samhällsplanering, tåg i tid, 

trängselavgifter, gång- och cykelvägar, trygghet och mindre utsläpp. Det vill säga så-

dant som i någon mån görs redan. En samhällsutvecklande myndighet med ansvar för 

transporterna har naturligtvis sin fokus på mobilitet och resande mer än på platsen 

och den lokala rumsliga och sociala kontexten. Detta kan dock vara en anledning till 

att kopplingarna mellan mobilitet och plats, liksom mellan transportfrågor och sociala 

frågor, ofta är förhållandevis svaga i Trafikverkets policydokument och liknande. Det 

är förflyttningar, flöden, tillgänglighet och mobilitet som står och traditionellt har stått 

i fokus och dessa frågor handlar inte i första hand om sådant som går att koppla till 

livability. Ett effektivt transportsystem har varit ett där flödena är höga och stillastå-

ende betyder flaskhalsar eller liknande problem. Och människorna i detta transport-

system ska skyddas från trafikolyckor, och de är i högre grad resenärer och i rörelse än 

de är boende på en plats. Tåg ska komma och gå i tid, vägar ska vara olycksfria etc.  
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Många stora ord, eller med diskurstermer flytande signifikanter, karakteriserar sam-

hällsplanering idag – hållbarhet, stadsplanera, samhällsutvecklare med mera. Och 

livability. Men frågan är kanske snarare hur man praktiserar detta? Finns det en risk 

att ord blir till ”bara ord”, till papperstigrar utan inflytande? I en av intervjuerna kon-

staterade en tjänsteman att vi befinner oss i en tid där dessa begrepp är högaktuella. 

Vi har snart nått ”peak-car”, trängseln och cyklismen ökar, och transportplaneringen 

måste kunna möta upp denna typ av förändringar. Då kan det behövas nya begrepp, 

liksom mer diskussion och ställningstaganden, för att så småningom kunna nå en ge-

mensam bild av vad dessa förändringar innebär och kräver istället för vår tids dellös-

ningar. Och att det har betydelse hur man kommunicerar och argumenterar i trans-

portfrågor, blev uppenbart.  

”Vi måste prata med andra, och vara överens om vad man menar.”  

Någon pekade på hur tåg i rätt tid kan kommuniceras som inte bara en fråga om att 

hålla tidtabellen, utan faktiskt som en trygghetsfaktor. Resenären vet att hen kan 

känna sig trygg med att tåget kommer i tid, kommer hem i tid och kan till exempel 

hämta sina barn på förskolan i tid. På liknande sätt kan tillgänglighet kommuniceras 

som en rättvisefråga. Resenären kan omtalas som en kund eller som en medborgare, 

och det får betydelse för vem man ser framför sig. ”Inte tänker man på Rosengård när 

man tänker kund”, som någon sa.  

Uppfattningarna kring om det är språkbruket inom Trafikverket som behöver ändras 

varierade. Någon menade att ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet fungerar bra, 

någon annan pekade på att övergripande portalformuleringar inte gör så mycket, det 

är konkretion och förändrade synsätt som behövs. Men målformuleringarna för Tra-

fikverkets arbete kan absolut preciseras, och det skulle vara möjligt att stärka livabili-

typerspektivet i det så kallade funktionsmålet, menade någon.  

 

Kunskaper och sammanhållande perspektiv 
En fråga som har väglett arbetet med den här rapporten har varit om Trafikverket har 

kunskaper om sociala hållbarhetsfrågor, eller frågor med koppling till livability. Flera 

av de intervjuade menar att man har goda kunskaper och medvetenhet om vissa sådana 

frågor, såsom trygghet och tillgänglighet för funktionshindrade, men att man inte be-

nämner dem med dessa begrepp, eller arbetar sammanhållet och uttalat med dem. 

Man vet mycket om enskilda problem såsom buller, luftkvalitetsproblem i tätorter eller 
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problemen för oskyddade trafikanter att välja cykel, och man har tillgång till data som 

skulle kunna fungera som indikatorer på social hållbarhet. Men, att transportplanering 

kan ses som en integrationsfråga, en social fråga eller en klassfråga pratar man inte om 

eller arbetar aktivt med. Man har personer inom myndigheten som är duktiga på soci-

ala frågor i relation till transporter men man har ingen – förutom måldirektörerna med 

uppgift att ha det övergripande perspektivet i trafiksäkerhetsfrågor, godstillgänglig-

hetsfrågor, tillgänglighet för trafikanter respektive miljöfrågor – som så att säga har 

hela perspektivet. Dessutom betonar de intervjuade att myndigheten inte kan ta en-

samt ansvar, och att Trafikverket faktiskt i första hand ska arbeta utifrån det trafikala 

perspektivet snarare än det sociala. Det är viktigt att etablera goda relationer med 

andra aktörer, och då framför allt kommunerna i egenskap av innehavare av planmo-

nopolet. 

De befintliga kunskaperna till trots, det uttrycktes återkommande ett behov av att 

prata mer om sociala aspekter av transporter, och då både om sådant som segregation 

och rättviseaspekter och om sociala kvaliteter, attraktivitet och trivsel. Man har svårt 

att se någon tydlig bild framför sig när det gäller vad ett livabilityperspektiv på svenska 

skulle kunna handla om, och man ser därför vikten av att ytterligare ”prata ihop sig” 

om och begreppsliggöra transporternas roll i samhället i en vidare bemärkelse. En cen-

tral utmaning tycks alltså vara att konceptualisera och paketera kunskaperna och göra 

dem användbara för de inom myndigheten som arbetar med samhällsplanering.  

 

Stationen 
Anledningen att anlägga ett socialt perspektiv på transporter, att tänka kring trans-

portplanering som ett arbete för att skapa livskvalitet, trivsel och social hållbarhet blir 

starkare om man tar utgångspunkt i transportsystemet som något som sker på en spe-

cifik plats, som inte bara skapar mobilitet och passagerare, utan platser och miljöer 

som människor vistas på och i. Det finns en plats av särskild betydelse för just Trafik-

verket – stationen eller resecentrumet. Den platsen kan också fungera bra som en il-

lustration av flera av de teman som berörs i den här rapporten. Stationsmiljöerna är 

ofta belägna mitt inne i stadskärnorna, de är mötesplatser i det lokala sammanhanget, 

men samtidigt är de en transportinfrastruktur som staten ansvarar för. Men, de är 

också miljöer som en mängd aktörer måste kunna samverka kring – fastighetsägare, 

transportmyndigheter, ansvariga för olika trafikslag, lokal planering och myndigheter 
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och privata företag. Där möts tillgänglighetsfrågor, bullerfrågor, attraktivitetsfrågor – 

och det kan lätt uppstå mål- och intressekonflikter. I den extrema detaljplaneringen av 

till exempel stationer och hållplatser kan det handla om sådant som avfasade trottoar-

kanter, om cykelvägar och ändhållplatser. Väldigt små detaljer, men samtidigt, som 

det påpekades i en av intervjuerna, med nära koppling till sociala aspekter av trans-

porter och till frågor om tillgänglighet, ett fungerande vardagsliv för alla, trafiksäker-

het för barn och gamla, orienterbarhet etc. Stationen som plats skulle kunna analyseras 

utifrån livabilityperspektiv genom att undersöka sådant som upplevd trygghet hos an-

vändarna, ungas användning av kollektivtrafik, tillgänglighet för olika grupper, hos och 

användarvänligheten i biljettsystem med mera. Detta, menade någon, görs inte i till-

räcklig utsträckning i nuläget.  

 

Myndighetens organisation och livability 
Av Trafikverket fem verksamhetsområden (samhälle, trafikledning, underhåll, inve-

stering, stora projekt) så är det området ”samhälle” som har ansvar för frågor med 

koppling till social hållbarhet eller livabilityperspektiv. Det är där som samhällsplane-

ringsverksamheten finns och det är där som det kan finnas möjlighet att stärka det 

sociala perspektivets påverkan på verksamheten. Inom verksamhetsområdet samhälle 

finns en medvetenhet om vikten av sociala frågor, och det finns kunskaper knutna till 

personer, positioner, mål och uppdrag, men det finns inte någon som särskilt har som 

sitt uppdrag att tydliggöra sociala aspekter av transporter – ingen måldirektör och inte 

heller någon leveranskvalitet eller uppdragsformulering som specifikt pekar på ”det 

sociala” eller på livability. En titt på Trafikverkets hemsida och bland publikationer ger 

även den vid handen att man yttrar sig i och pekar ut en mängd perspektiv som kan 

kategoriseras som relaterade till livability. Således kan man konstatera att kompetens 

tycks finnas. Många av de praktiska exemplen som förekommer i det amerikanska 

materialet är väldigt lika svenska exempel på praktisk transportplanering. Det är alltså 

inte av själva planeringspraktiken man i första hand behöver lära sig. Det finns perso-

ner som skulle kunna tydliggöra hur exempelvis stationsutformning kan aktualisera 

frågor om tillgänglighet och rättvisa, platsens betydelse och kopplingarna mellan Tra-

fikverkets uppdrag och verksamhet och den kommunala planeringen. Dock finns alltså 

inte någon form av ”controller”-funktion när det gäller sådana frågor. I avsaknad av en 

sådan kan ord och begrepp som livability fungera som glasögon. De kan göra fler nyck-

elpersoner involverade i processen uppmärksamma på sådana aspekter av transport-
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planeringen. I de intervjuer som gjorts i arbetet med denna rapport kom den uppfatt-

ningen till uttryck vid upprepade tillfällen och flera uttryckte ett behov av tydliga och 

kommunicerbara begrepp. Begrepp som livability kan, snarare än fungera som enkla 

verktyg, fungera belysande och illustrerande av mål och målkonflikter. Kommunicer-

bara begrepp kan vara viktiga inte bara för Trafikverket själv utan också i myndighet-

ens samverkan med andra aktörer på samhällsplaneringsområdet. När det gäller sam-

verkan och maktfördelning kan således de amerikanska erfarenheterna vara viktiga. 

Frågor relaterade till livability är i svensk kontext tydligt sådana som präglas av sam-

verkan mellan flera myndigheter och administrativa nivåer och flera av de intervjuade 

betonar att Trafikverket själv inte har full rådighet över alla de frågor som exempelvis 

livabilityperspektivet griper över. Samhällsutvecklarepitetet ses överlag som något po-

sitivt, men det ska inte uppfattas som att Trafikverket ensam kan fylla det med mening, 

utan samverkan med andra samhällsutvecklande myndigheter är avgörande. Att stat 

och kommun dels har olika ansvar, och ibland också olika intressen, gör det svårt att 

tillämpa ett sammanhållande perspektiv. Trafikverket har inte alltid möjlighet att på-

verka den lokala planeringen, liksom att de har ett nationellt uppdrag när det gäller 

transporter som inte alltid är förenligt med det lokala uppdraget eller visionen när det 

gäller planeringen. En stad vill kanske minska trafiken, medan Trafikverkets uppgift 

är att säkra transporter av nationellt intresse till hamnar, mellan kommuner etc.  

En av tjänstemännen uttryckte att det finns viss inkonsekvens i hur Trafikverket arbe-

tar. Det är det statliga systemet som är det centrala uppdraget, vilket innebär att gång 

och cykel inte står i fokus. Man bygger stora vägar där lokala frågor inte syns alls, men 

samtidigt utvecklar man också cykelstrategier. Att synliggöra hur stora projekt faktiskt 

påverkar det lokala ändå, kan vara viktigt. Trafikverket kan bli bättre på detta, menade 

någon. Bättre på att se sociala konsekvenser av transportsystemet och av de åtgärder 

som genomförs. Man kan inte ta huvudansvaret för sociala aspekter, för då förleds man 

från det trafikala perspektivet, men det måste vara möjligt att förstå och förmedla det, 

och sköta det i dialog med andra aktörer. Många såg brister i samarbetet mellan kom-

munerna och staten, åt båda hållen. Staten borde kunna ge förutsättningar för lokal 

utveckling, men också ställa krav på kommunala motprestationer. Nationella medel 

kunde få vara med och påverka det lokala planet i högre grad, liksom att kommunerna 

kunde bjuda in staten att delta i tidiga skeden i planarbetet. Planeringsansvaret ligger 

ju hos kommunerna, men Trafikverket måste ha kompetens att möta upp detta från 

statens sida.  
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Avslutande diskussion  
 

Avslutningsvis görs här några reflektioner kring vad den förda diskussionen kring 

livability och kunskapsutvecklingen på Trafikverket säger oss, hur den kan förstås och 

problematiseras.  

Allra först, sammantaget handlar livability mycket om att bredda perspektivet på 

transportplanering. Att se det som samhällsplanering, som planering för vardagsliv, 

för arbete, kultur, sociala relationer etc. Och för att detta ska ge resultat måste man 

samarbeta med många aktörer, se hur olika investeringar får konsekvenser på olika 

områden, och se platsen i sig och dess kontext och karaktär både fysiskt, socialt, kultu-

rellt som en viktig utgångspunkt för hur problem och lösningar formuleras. Sen kan 

den innebära olika politiska åtgärder på lokal nivå och olika tekniska lösningar eller 

fysiska utformningsförslag. Att peka ut dem i den här rapporten är dock så inte me-

ningsfullt, just på grund av den specifika lokala kontextens betydelse. Men att Trafik-

verkets uppdrag kan behöva breddas, eller argumenteras för på annat sätt än idag, det 

är en möjlig tanke. Kan det inkludera frågor om boende och mötesplatser t ex? Om 

tillgänglighet till bostäder till rimliga kostnader (”affordable housing”)?  

Dock måste man samtidigt vara medveten om att om man breddar perspektivet på 

transporterna och deras planering och inkluderar mer sociala aspekter så öppnar man 

också för en diskussion om normer och om rättvisa. Men, med inspiration från den 

kritiska vetenskapliga diskussionen kring livability kan det konstateras att just vad be-

grepp som livability ges för mening och hur det implementeras i stadsrummet är en 

viktig fråga att närma sig och diskutera kritiskt. Att ställa frågor om ”livable” för vem, 

ur vilket perspektiv etc. Det gör inte den amerikanska policyn. Den problematiserar 

inte vad det är för sorts livability, vad för sorts gott liv, som konstrueras i standards, 

normer, genom vad man mäter och hur, genom vem/vilka som inkluderas etc. Beto-

ningen av samverkan är central. Men, den aktualiserar också viktiga frågor om makt-

fördelning och skilda agendor, intressen och inflytande.  

Livabilityperspektivet, eller vad det nu bör kallas, kan förstås som en ambitiös och lo-

vande policy. Men genomförandet av föreslagna åtgärder kan lika gärna som det blir 

en fungerande urban miljö med lika tillgänglighet för alla bli en kraftigt kommersiali-

serad och neoliberal stadsmiljö. Det kan lika gärna bli ett exklusivt konsumtionsrum 

som en rättvis stad. Det kan lika gärna bli privat som offentligt.  
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Men, ett begrepp som livability kan faktiskt också användas just för att belysa vissa 

gruppers perspektiv. Hur ser en viss grupps tillgänglighet ut? Hur ser deras möjlig-

heter till olika val av transporter ut? Finns det delar av en stad/kommun där vissa 

grupper inte kan bo av olika anledningar? Varför? Viktigt är dock att se till att denna 

typ av undersökningar inte blir till ”läpparnas bekännelse” som inte får något egentligt 

inflytande i praktiken. Sådan kritik har framförts angående hur genusperspektiv på 

transporter kommit att inkluderas men inte gjorts till något konkret verktyg eller kun-

nat förvaltas av rätt kompetens, och därför inte kommit att påverka i någon större grad.  

Det breda perspektivet kan dock ges en tydlig poäng i just sammankopplingen mellan 

till exempel tidigare separata tolkningar av ett problem. Vad ger till exempel en sam-

mankoppling mellan transportdata och annan data vid handen i ett specifikt fall? Vad 

händer om vi ser och argumenterar för transportplanering som planering för jämlik-

het, ekonomisk och social rättvisa, trivsel, tillgänglighet etc.? Eller om vi tydligt kan 

visa hur investeringar inom ett område (till exempel transport) påverkar andra områ-

den (såsom livskvalitet, hälsa, utbildning)?  

Begreppet och de åtgärder som föreslås i dess namn kan handla om utformning, om 

samverkan, om interna arbetskulturer och om transporter, om åldrande, design och 

konst, om utbildning, handikappvänlighet etc. Det är möjligt att särskilt betona att in-

tegrera transportplaneringen med stadsbyggandet, eller att betona vikten av att skapa 

”levande” stadsmiljöer. Man kan också använda begreppet för att understryka vikten 

av samverkan mellan aktörer, eller att försöka se till att infrastrukturinvesteringar 

också bidrar till annat.  

Den här studien tyder på att en viktig funktion som livability som begrepp och policy 

har i USA är att den kopplar samma olika aktörer. Dels i form av myndighetspartner-

skapet, men också genom att olika typer av aktörer vill vara med och agera lobbyister 

eller få del av ekonomiska medel och kunskaper. Detta är något som det skulle kunna 

vara möjligt att föreställa sig även i en svensk kontext. Den här studien har gjorts för 

enbart Trafikverket, och därmed står de i fokus för den svenska diskussionen här, 

men ett fortsatt arbete med dessa frågor skulle kunna handla om att samla aktörer, 

kunskaper och ekonomiska medel från olika håll. Vad görs idag av olika aktörer som 

skulle kunna samlas ihop under en gemensam rubrik? Vilka olika krafter finns det i 

landet som tillsammans kan agera för att stärka den sociala hållbarheten i transport-

 
33 

 



planering och -utveckling? Detta skulle inte bara innebära att samla aktörer och kun-

skaper på transportområdet, utan även från samhällsplanering och samhällsutveckl-

ing i vidare bemärkelse. Det finns även möjligheter att hämta inspiration i mer prak-

tisk bemärkelse från det amerikanska exemplet när det gäller att använda webben 

som verktyg för att både samla och sprida kunskap.  

Intervjustudien med tjänstemän vid Trafikverket tyder på att man inte i första hand 

saknar kunskap, utan möjligheter att både diskutera och tillämpa den. Det saknas stora 

visioner och tydlighet om vad det skulle innebära. Hur ser det goda samhället eller den 

goda samhällsplaneringen ut? Det framkom också tydligt att arbetsfördelningen stat – 

kommun behöver tydliggöras. Vems ansvar är det att skapa en ”livable city” egentligen? 

Ska Trafikverket gapa över mycket, eller ska de ha kunskap kompetens och helhetssyn, 

men ägna sig åt det som de har full rådighet över? Det är möjligt att fundera över vad 

som faktiskt är Trafikverkets uppdrag och inte dölja detta bakom helhetssyn, samhälls-

utvecklare etc. Transportfrågorna ska alltjämt stå i centrum. Men frågan är hur man 

avgränsar en transportfråga. Gränserna, liksom argumenten för transportplanering, är 

rörliga och föränderliga. Att säga att Trafikverket kan skapa ”den goda staden” (eller 

bostadsområdet, tätorten, regionen) är att överdriva deras roll och betydelse precis 

som att säga att de idag inte arbetar för livability är att misskreditera deras arbete.  

Men trots allt är det möjligt att som avslutning dra åtminstone följande slutsatser av 

denna studie för Trafikverkets räkning:  

• Att åtgärder, policys etc. måste argumenteras för brett. 

• Att Trafikverket måste samarbeta med relevanta aktörer på olika geografiska 

nivåer. Intresseorganisationer, myndigheter, kommuner, regioner etc. Samar-

bete med intresseorganisationer är kanske särskilt viktigt, för att få in olika so-

ciala gruppers intressen, olika platsers historia, olika särintressen, särkun-

skaper av vikt.  

• Att myndigheten trots sitt nationella uppdrag måste ha eller skaffa sig lokal-

kännedom, och arbeta med deltagandeprocesser, möjligheter till inflytande 

och till att ta tillvara lokalt engagemang. 

• Att staten måste se till det helhetsuppdrag som Trafikverket och andra plane-

ringsmyndigheter har och möjliggöra ett brett engagemang, en bred palett av 

verktyg, metoder etc.  
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• Att man antingen kan skapa en mängd indikatorer och sätt att mäta, eller 

framhålla det komplexa i att mäta sociala aspekter av transporter. Men att det 

finns möjlighet att utveckla Trafikverkets sätt att mäta effekter och konsekven-

ser av sitt arbete.  

• Att tjänstemännen har kunskap och kompetens om sociala aspekter av trans-

porter, men att de inte har tillfälle att diskutera dessa frågor, och därmed sker 

inte någon tydlig kunskapsutveckling eller tillämpning av dem. Skulle livabili-

typerspektiv bli högstatusfrågor skulle de behöva stärka kompetensen. 

 

Dessa slutsatser pekar trots allt på betydelsen av kompetensutveckling, men också på 

betydelsen av att mycket tydligare lyfta fram sådant som rättviseaspekter, det lokala 

perspektivet och transporter som en del av en social livsmiljö. Det skulle i sin tur kunna 

leda till förändrade transportpolitiska mål eller leveranskvaliteter. Det vore intressant 

att titta på hur mål och kvaliteter kan formuleras och mätas på andra sätt än i nuläget. 

Mer konkret (och eventuellt också på kortare sikt) kan man tänka sig specifikt riktade 

resurser för att stärka den här typen av frågor i planerade transportinfrastrukturpro-

jekt, både större och mindre, liksom riktade samverkansprojekt mellan olika aktörer 

(av typen ”Den Goda Staden”) som sätter fokus på platsen, livsmiljön.  

Studien kan också ses som ett argument för att Trafikverket behöver bli en bättre lokal 

aktör, en samverkanspart lokalt som till exempel ser cykelplanering som lika viktigt 

som regionala länkar, eller som sätter kollektivtrafiken eller specifika samhällsgrup-

pers behov i centrum. En annan fråga att arbeta framtidsinriktat med, är betydelsen av 

minskade transporter, både av resursskäl och livsmiljöskäl. Kanske kan transportpla-

nering på det sättet på riktigt bli en visionär samhällsutvecklande kraft?  
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