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Sammanfattning 
 

Trafikverket är den myndighet som har ansvar för att säkerställa en grundläggande 

tillgänglighet för alla medborgare i Sverige (prop 2008/09:93). Trots detta tenderar 

Trafikverkets utvärderingsmetoder av transportsystemet, som ligger till grund för 

nyinvesteringar, att gynna vissa sociala grupper, i en viss del av landet och som använder en 

viss sorts transportmedel.  

 

För att komma tillrätta med detta problem startades projektet Sociala planeringsunderlag upp 

på Trafikverket i slutet av 2016. Projektet ämnar undersöka hur sociala aspekter av 

tillgänglighet kan förstås genom att undersöka hur tillgängligheten och rörligheten ser ut för 

olika sociala grupper i olika geografier och ta fram ett kartunderlag som beskriver detta. Som 

ett första steg i processen startades en förstudie upp under vintern 2017 med syfte att 

undersöka vad som önskas undersökas när det kommer till sociala aspekter av tillgänglighet 

och hur detta skulle kunna illustreras i ett kartunderlag. 

 

Det råder idag ingen konsensus om exakt vad sociala aspekter av tillgänglighet är och det är 

därför av intresse att studera hur det kan förstås. Detta är viktigt då formuleringar av ett 

problem eller en brist i transportsystemet skapar ramarna för den åtgärd som blir aktuell för 

att komma tillrätta med problemet. Åtgärder och förändringar i transportsystemet får i sin tur 

stor påverkan på olika människors liv. Syftet med denna studie är därför att kartlägga hur 

sociala aspekter av tillgänglighet kan förstås, både i teorin och inom projektet Sociala 

planeringsunderlag och hur dessa förståelser stämmer överens eller skiljer sig åt.  

 

Studien är tvådelad där del 1 redogör för genomförd litteraturstudie och del 2 redogör för 

genomförd empirisk studie av projektet Sociala planeringsunderlag. Litteraturstudien täcker 

teori om social exkludering och transportmöjligheter, transportrelaterad social rättvisa och 

rumsliga relationer. Några exempel från praktiken i vilka sociala aspekter av tillgänglighet har 

behandlats presenteras också. Den empiriska studien har främst genomförts genom 

observation under möten, workshops och intervjuer inom tiden för studien.  

 

Studien visar att tillgänglighet ur ett socialt perspektiv kan betraktas som individens 

förutsättningar och förmågor, så som bostadsort, ekonomi, identitet (i betydelsen av 

individens uppfattning om sig själv och andras uppfattningar om individen) eller 

rörelseförmåga, att omvandla transportmöjligheter till aktiviteter som bidrar till ett gott liv.  

 

Generellt stämmer projektets syn på vad sociala aspekter av tillgänglighet är överens med vad 

det talas om inom i teorin och i exempel från praktiken. Det som istället visat sig vara 

problematiskt är översättningen från förståelsen av vad sociala aspekter av tillgänglighet är till 

hur det ska visualiseras praktiskt i ett kartmaterial. Detta då exempelvis all information inte 

finns samlad i databaser och därmed inte finns tillgänglig för vidare analys. Detta är en 

utmaning som återstår i det fortsatta arbetet med projektet Sociala planeringsunderlag.  

 

 

 

Nyckelord: Tillgänglighet, Trafikverket, transportplanering, planeringsunderlag, social 

exkludering, social rättvisa 
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Abstract 
 

The Swedish Transport Administration (Trafikverket), is the national transport authority 

responsible to ensure fundamental accessibility for all citizens in Sweden (prop 2008/09:93). 

Despite this, the methods used by Trafikverket to evaluate the state of the transport system 

tends to work in favour of specific social groups in specific parts of the country who uses 

specific modes of transportation.    

 

In order to solve this problem, the project Sociala planeringsunderlag started on Trafikverket 

in the end of 2016. The purpose of the project is to create map-based planning materials that 

present social aspects of accessibility and mobility, for example by indicating how 

accessibility differs for various social groups in various geographies. As a first step in the 

project process, a pre-study started in the beginning of 2017 with the purpose to explore what 

questions such a material should be able to reflect and how it could be both analyzed and 

visualized.  

 

There is no consensus today about exactly what social aspects of accessibility is and it is 

therefore interesting to study how it can be understood. This is important since the framing of 

a problem simultaneously tend to shape the solutions of that same problem. Solutions that can 

lead to changes of the transport system which affects different people’s lives. The purpose of 

this study is therefore to explore how social aspects of accessibility can be understood, both in 

theory and in the project Sociala planeringsunderlag and to investigate if these 

understandings match.  

 

The study is divided in two parts where part 1 sets out the findings from a literature study and 

part 2 presents the result from an empirical study of the project Sociala planeringsunderlag. 

The literature study covers theory about social exclusion, social justice and relations of place. 

Some examples from practice are also presented in part 1. The empirical study have been 

carried out via observations during meetings, interviews and a workshop, all within the time 

frame of the study. 

 

In general, the understanding of social aspects of accessibility within the project Sociala 

planeringsunderlag is very much alike the descriptions in theory. Both shows that 

accessibility from a social perspective can be seen as the individuals preconditions and 

capabilities, (such as place of living, private economy, identity (understood as the individuals’ 

perceptions of themselves and others perception of them) or physical mobility), to transform 

transport opportunities to other activities which contributes to the individuals’ wellbeing. The 

challenge of the project is instead to find ways to translate the theoretical understanding to 

actual planning material. This is a challenge that remains in the coming work with the project.  

 

 

Key words: Accessibility, Trafikverket, transport planning, social exclusion, social justice 

 

 

English title: Social aspects of accessibility – A study of the research project Sociala 

planeringsunderlag 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
Transportsystemet är en viktig del i de allra flesta människors liv. När vi tar cykeln till skolan, 

bussen till jobbet, ambulansen till sjukhuset eller en promenad till en kär vän. Det möjliggör 

rörelse och påverkar vår tillgänglighet. Hur transportsystemet är uppbyggt har inverkan på hur 

vår vardag ser ut, om vi exempelvis inom en rimlig tidsram kan resa mellan arbetet, förskolan, 

matbutiken och hemmet och om det är möjligt för oss att få arbete på den ort där vi önskar att 

bo. I och med detta får också förändringar i transportsystemet stora konsekvenser för 

människors liv. Geurs et al (2009:71) bidrar med följande definition för att definiera sociala 

konsekvenser av transporter ”[…] changes in transport sources that (might) positively or 

negatively influence the preferences, well-being, behaviour or perception of individuals, 

groups, social categories and society in general (in the future)”.  

Trafikverket har på regeringens uppdrag ansvar för att säkerställa en samhällsekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela 

landet. Det är det övergripande målet för svensk transportpolitik. Under detta övergripande 

mål finns ett funktionsmål och ett hänsynsmål (Trafikverket, 2015a). Funktionsmålet lyder 

enligt följande:  

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en 

grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till 

utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot 

kvinnors respektive mäns transportbehov (Prop 2008/09:93).  

Som framgår av funktionsmålet är tillgänglighet viktigt och något som transportsystemet ska 

bidra med att säkerställa. Regeringen har i sin proposition 2008/09:93 preciserat vad 

funktionsmålet innebär: 

 Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.  

 Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella 

konkurrenskraften.  

 Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra 

länder.  

 Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett 

jämställt samhälle.  

 Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med 

funktionsnedsättning.  

 Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i 

trafikmiljöer ökar.  

 Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.  

(Prop 2008/09:93) 

Som en del av Trafikverkets genomförande av inriktnings- och åtgärdsplanering görs 

tillståndsanalyser av transportsystemet. Tillståndsanalyserna ska synliggöra brister och behov 

men det finns inte specificerat inom Trafikverket vilket underlagsmaterial som måste tas fram 

för att synliggöra detta. Av tradition analyseras dock ofta trängsel (i form av 
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kapacitetsanalyser) samt trafiksäkerhet i dessa inledande skeden medan sociala 

tillståndsanalyser vanligtvis inte genomförs
1
. Däremot genomförs sociala analyser till viss del 

inom det som heter samlad effektbedömning (SEB) där föreslagna investeringsåtgärder 

effektbedöms utifrån tre perspektiv; samhällsekonomisk analys, transportpolitisk målanalys 

och fördelningsanalys (Trafikverket, 2015b). I skedet för den samlade effektbedömningen har 

dock redan möjliga åtgärder presenterats, åtgärder som enligt ovan konstaterat inte är 

genererade utifrån sociala tillståndsanalyser.  

I slutet av året 2016 påbörjades forskningsprojektet Sociala planeringsunderlag som 

finansieras av Trafikverket. Syftet med projektet är att åtgärda avsaknaden av det sociala 

perspektivet i det inledande planeringsskedet. Detta innebär, enligt projektets 

projektspecifikation, att ta fram planeringsunderlag i form av kartor som beskriver sociala 

aspekter av den tillgänglighet som Trafikverket levererar. I korthet går det ut på att, enligt 

projektspecifikationen, kartlägga hur tillgängligheten och de faktiska resmönstren ser ut på 

olika geografiska platser och i olika sociala skiktningar (Trafikverket, 2016).  

Den information som projektet önskar ta fram, finns till viss del att tillgå via 

resvaneundersökningar som utförs med jämna mellanrum men det krävs arbete för att få dessa 

att bli underlag som är relevanta för planering i tidiga skeden. Kompletterande analysmetoder 

krävs också för att nå en breddad kunskap. Förhoppningen med projektet är att 

planeringsunderlagen ska vara en utgångspunkt för Trafikverkets arbete med social 

hållbarhet. Detta gör också att projektet är i enlighet med ett uttryckt behov inom Trafikverket 

att utöka förståelsen om den sociala hållbarhetsaspekten (Trafikverket, 2016).  

I projektbeskrivningen för projektet går det att läsa att projektets syfte förväntas uppnås 

genom att: 

 

1) Skapa ett sammanfattande kunskapsunderlag som ger Trafikverket stöd i hur sociala 

tillståndsanalyser av transportsystemets funktion lämpligen genomförs. 

 

2) Genomföra utvalda analyser, vars resultat kvalitetssäkras och utvärderas.  

 

3) Ta fram informationsmaterial för spridning av resultat inom verket och för eventuellt 

beslut om rekommenderade metoder 

 

(Trafikverket, 2016:4) 

 

Då detta är ett nytt och relativt outforskat kunskapsområde för Trafikverket inleds projektet 

Sociala planeringsunderlag med en förstudie i vilken möjliga analysmetoder och 

frågeställningar kopplat till vad som ska analyseras och hur det kan analyseras diskuteras, 

detta motsvarar punkt 1 i listan ovan. Exempel på sådana frågeställningar är: vad vill vi 

undersöka i projektet? Vilka analysmetoder finns tillgängliga för att analysera det vi vill veta? 

(Trafikverket, 2016:4) 

 

Förstudien inleddes i december 2016 och förväntas vara färdig i september 2017. Förstudien 

kommer att fungera som underlag för vilka analysmetoder som går vidare till nästa steg i 

projektet. Baserat på förstudiens rekommendationer genomförs analysskedet vilket förväntas 

påbörjats andra halvåret 2017 och avrapporteras under 2019. I analysskedet utförs några av de 

                                                 
1
 Winter, Karin (2017). Muntlig källa.  
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analyser som förstudien rekommenderat via pilotstudier. Önskvärt är att de analyser som 

genomförs är användbara i specifika planeringsprojekt. Analyserna utvärderas sedan utifrån 

genomförbarhet och användbarhet. Den sista fasen av projektet är att det sprids, i första hand, 

internt på Trafikverket (Trafikverket, 2016). 

 

Projektet Sociala planeringsunderlag kan ses som en del i ett ökat intresse i Sverige generellt 

att försöka inkludera sociala aspekter i projekt kopplat till transportplanering (Winter, 2015). 

Hittills har dock sociala analyser mest handlat om att utvärdera en redan föreslagen åtgärd 

eller plan, en åtgärd/plan som sällan har genererats från en social analys. Dessa åtgärder och 

planer svarar direkt mot en brist- eller problemformulering
2
. Vad vi väljer att beskriva som en 

brist eller ett problem formar vilka lösningar som är tänkbara för att komma tillrätta med 

detta. Om vi har definierat trängsel för biltrafiken som ett problem kan en lösning på 

problemet vara att bredda vägen. Om vi istället formulerar problemet som att för många 

människor åker bil kanske lösningen istället kan bli att förbättra cykelinfrastrukturen för att 

möjliggöra alternativa färdmedel. Olika problemformuleringar rymmer olika politiska 

ställningstaganden och i slutänden ger dessa formuleringar olika effekter för människor 

(Jämför med Bacchi, 2009). 

 

Förhoppningen inom projektet Sociala planeringsunderlag är att karteringen av det ”sociala” 

tillståndet i transportsystemet kan bidra med en till dimension vid diskussioner kring vad som 

behöver åtgärdas. Vilka är det som reser på vägen med mycket trängsel och vilka reser aldrig 

på den? Att beskriva det sociala tillståndet i transportsystemet är inte en okomplicerad uppgift 

i sig. Olika beskrivningar av sociala grupper och områden kan leda till att cementera 

förutfattade meningar och reproducera förutbestämda sanningar (Jämför med Bacchi, 2009). 

Inom ramen för förstudien i projektet Sociala planeringsunderlag behandlas dessa frågor för 

att utvärdera de möjliga analysmodellerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Winter, Karin (2017). Muntlig källa. 
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1.2 Syfte och frågeställningar  
Jag fick möjlighet att följa framtagandet av förstudien till projektet Sociala 

planeringsunderlag under våren 2017 som observatör. Projektet ämnar beskriva sociala 

aspekter av den tillgänglighet som Trafikverket levererar men exakt vad sociala aspekter av 

tillgänglighet är framgår inte av projektets projektbeskrivning. Eftersom projektets mål är att 

ta fram ett planeringsunderlag som ska ligga till grund för beslut om vilka åtgärder 

Trafikverket ska genomföra och därmed vilka investeringar som ska göras kommer 

planeringsunderlagen potentiellt få stora reella konsekvenser för olika människor i olika 

geografier. Förståelsen för vad sociala aspekter av tillgänglighet är påverkar därmed hur dessa 

konsekvenser kommer att se ut vilket gör att det är av stor vikt att kartlägga de resonemang 

och beslut som görs inom projektet. För att kunna utvärdera och problematisera 

beskrivningarna av tillgänglighet ur ett socialt perspektiv inom projektet Sociala 

planeringsunderlag ämnar denna studie även skapa en förståelse för hur tillgänglighet ur ett 

socialt perspektiv verkar förstås inom teorin och hur några exempel från praktiken närmat sig 

ämnet.  

 

Studiens syfte kan därför preciseras till att kartlägga hur tillgänglighet kan förstås ur ett 

socialt perspektiv.  

 

Följande frågeställningar har format studien: 

 

 Hur beskrivs tillgänglighet ur ett socialt perspektiv i teorin och i de i studien 

presenterade exemplen från praktiken? 

 Hur beskrivs tillgänglighet ur ett socialt perspektiv inom projektet Sociala 

planeringsunderlag?  

 I vilken utsträckning stämmer beskrivningen av tillgänglighet ur ett socialt perspektiv 

inom projektet Sociala planeringsunderlag överens med beskrivningarna i teorin och i 

de praktiska exemplen?  

Syftet och frågeställningarna har jag formulerat självständigt utifrån vad jag upplevt som mest 

intressant utifrån det ämne som förstudien berör. Trots att studiens frågeställningar inte är 

några som jag har blivit ombedd att undersöka inom projektet så är min förhoppning att 

studiens resultat kommer att vara till nytta för förstudien och projektet Sociala 

planeringsunderlag i sin helhet.  

1.3 Disposition och avgränsningar 
Denna studie är uppbyggd i två delar, del 1 och del 2. Del 1 fokuserar främst på studiens 

första frågeställning och del 2 fokuseras till studiens andra frågeställning. I kapitel Metod 

presenteras översiktligt metoden för studien och en mer detaljerad genomgång av 

genomförandet och materialinsamlingen för del 1 och 2 av studien görs i introduktionen till 

respektive del. Efter del 2 följer kapitlet Diskussion i vilket studiens resultat diskuteras och 

problematiseras. Studien avslutas med kapitel Reflektioner och slutsatser vilket kan ses som 

en sammanfattning av diskussionskapitlet och förslag på fortsatt forskning inom området.  

 

Del 1 avgränsas till att behandla litteratur som rör sociala aspekter kopplat till tillgänglighet. 

Detta kan ses som en del i det vidare begreppet social hållbarhet men det begreppet och 

kopplingen till begreppet diskuteras inte i studien.  
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Del 2 består av en empirisk studie av projektet Sociala planeringsunderlag och avgränsas 

därmed till ett enda fall. Studien avgränsas även i tid till det första halvåret av 2017 vilket 

innebär att det är den tiden av projektet Sociala planeringsunderlag som täcks in av studien.  

 

2. Metod 

I detta kapitel beskrivs översiktligt studiens metodologiska inriktning. Studiens första del 

utgörs av en litteraturstudie i vilken teori och tidigare praktik kopplat till sociala aspekter av 

tillgänglighet presenteras. Del 2 i studien presenterar resultatet från den genomförda studien 

av projektet Sociala planeringsunderlag.  

 

Tillvägagångssätt och materialinsamling för Del 1 – litteraturstudien och Del 2 – empirisk 

studie beskrivs mer detaljerat i inledningen till respektive delavsnitt. En diskussion av använd 

metod görs i kapitel Diskussion. 

 

2.1 Forskningsstrategi 
Att kategorisera världen i olika fack är något människan gör för att få överblick, sortera 

information och få ökad kunskap om något. Inom forskningen gör forskare en uppdelning på 

kvantitativ och kvalitativ forskning. Förenklat kan kvantitativ forskning beskrivas som då 

forskaren använder sifferdata för att beskriva verkligheten och kvalitativ forskning kan 

beskrivas som då forskaren använder ett mer tolkande arbetssätt exempelvis genom att tolka 

vad som sas under en intervju. Om kvantitativ forskning handlar om att förklara något så 

handlar kvalitativ forskning om att förstå någonting (Fejes & Thornberg, 2009). Inom 

kvantitativ metod betraktas den sociala verkligheten som något yttre och objektivt medan 

forskare inom kvalitativ forskning ser på den sociala verkligheten som något ständigt 

föränderligt och som något som konstrueras av individerna i den (Bryman, 2011). 

Den här studien är av kvalitativ karaktär då jag ämnar förstå hur social tillgänglighet kan 

förstås ur ett socialt perspektiv och mitt metodval speglar således den ambitionen. 

2.2 Förhållandet mellan teori och empiri 
I forskningsprocessen och framförallt i analysarbetet skiljer forskare på två olika ansatser för 

slutledning: induktion och deduktion. Vid induktion dras slutsatser utifrån enskilda fall. Vid 

deduktion utgår forskaren från en allmän regel till exempel en teori och sedan formuleras en 

hypotes som sedan testas och undersöker om teorin stämmer i ett eller flera enskilda fall 

(Fejes & Thornberg, 2009). Ett induktivt angreppssätt börjar med observationer och slutar i en 

teori medan ett deduktivt angreppssätt har sin utgångspunkt i teorin och därefter görs 

observationer (Bryman, 2011). 

I denna studie utgör litteraturstudien, innehållande teori och tidigare praktik, ett ramverk 

vilket resultatet från den empiriska studien delvis testas mot. Syftet med detta är dock inte att 

testa om teorin stämmer för att sedan kunna förkasta eller acceptera den utan snarare att 

komplettera den med resultatet från den empiriska studien. Därmed kan angreppssättet i 

studien ses som en iterativ process med inslag av både induktion och deduktion.  
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2.3 Forskningsdesign och metod 
Denna studie är baserad på en litteraturstudie och vad som kan beskrivas som en explorativ 

empirisk studie av projektet Sociala planeringsunderlag. Jag benämner studien som 

explorativ då jag inte funnit exempel på liknande projekt som projektet Sociala 

planeringsunderlag. Den empiriska studien genomfördes genom observation under möten och 

under den workshop som anordnades inom ramen för projektet. Detta beskrivs mer utförligt 

på sidan 40.   

 

Den empiriska studien kan sägas ha liknande egenskaper som en fallstudie då den innebär ”ett 

detaljerat studium av ett enda fall”. Fallstudien som forskningsdesign blir ibland kritiserad för 

att brista i validitet då somliga forskare menar att det är omöjligt att göra generaliseringar från 

ett enskilt fall (Flyvbjerg, 2003).  

Flyvbjerg (2003) menar dock att fallstudien är en fullvärdig och nödvändig vetenskaplig 

metod och refererar till Thomas Kuhns insikt att ”en disciplin utan ett stort antal av grundligt 

genomförda fallstudier är en disciplin utan systematisk produktion av exempel” (Flyvbjerg, 

2003:204). Syftet med den empiriska studien är inte att generalisera resultatet från studien på 

andra fall utan snarare belysa hur sociala aspekter av tillgänglighet verkar förstås i just detta 

fall och på det viset bidra med ny kunskap inom området.   
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DEL 1 – LITTERATURSTUDIE 

Sociala aspekter av tillgänglighet i teori och praktik 

 
Del 1 är en sammanställning av genomförd litteraturstudie och innehåller dels några teoretiska 

perspektiv på vad tillgänglighet ur ett socialt perspektiv kan innebära och dels en presentation 

av några internationella och svenska exempel på projekt och arbetssätt som på olika sätt 

behandlar tillgänglighet ur ett socialt perspektiv.  

 

Alvehus (2013) liknar teori vid en karta. Med hjälp av en karta skaffar vi oss en överblick av 

ett område och det hjälper oss att navigera. Kartan ger en avbild av verkligheten. En central 

poäng med en karta är dock att den inte liknar verkligheten alls för då hade den blivit alldeles 

för stor. På samma vis ger teorin en överblick men beskriver inte verkligheten i detalj. Den 

teori som presenteras i denna studie är ett urval av den teori jag ansett vara av intresse för den 

här studien. Med andra ord, teoretiska resonemang som behandlar sociala aspekter av 

tillgänglighet och rörlighet. De övergripande teman som teorigenomgången är uppbyggd 

kring är: social exkludering, social rättvisa och rumsliga relationer. 

 

Materialinsamlingen i litteraturstudien har främst utgått från den digitala databasen för 

artiklar på Kungliga tekniska högskolan. Utifrån intressanta artiklars referenslistor har jag 

funnit fler relevanta artiklar och böcker. Jag har letat efter artiklar och böcker som behandlar 

sociala aspekter kopplat till tillgänglighet, rörlighet och transportplanering. Min 

litteraturinsamling kan därmed beskrivas som målstyrd.  

 

När jag började undersöka kopplingarna mellan tillgänglighet, rörlighet och 

transportplanering landade jag ganska snart i texter om transport poverty vilket jag upptäckte 

var kopplat till teorier om social exkludering vilket är ett väldigt stort fält av litteratur. 

Litteraturstudien fick därför avgränsas till att översiktligt beskriva social exkludering.  

 

För delavsnittet social exkludering beskrivs exempelvis Amartya Sens (2000) tankar kring 

social exkludering. Social exkludering kopplat till transportmöjligheter och det som kallas 

”transport poverty” behandlas i litteraturstudien främst av Karen Lucas (2012). Avsnittet 

avslutas med ett stycke där social exkludering kopplas samman med mobilitet vilket främst 

bygger på litteratur av John Urry (2007). 

 

Utifrån kritiska texter av bland annat Levy (2013) upptäckte jag litteratur om social rättvisa 

kopplat till transportplanering. Jag upplevde att det fanns mycket litteratur och filosofiska 

resonemang kring rättvisa men att rättviselitteratur applicerad på transportplanering var mer 

begränsad.  

 

Delavsnittet som berör social rättvisa bygger främst på litteratur av Todd Litman (2017). 

Avsnittet behandlar även fördelningskonsekvenser vilket är hämtat från litteratur av Karen 

Lucas och Peter Jones (2012) samt Karel Martens och Aaron Golub (2012).  

 

Ett relaterat område till social rättvisa är litteratur som berör miljörättvisa vilken bland annat 

synliggör vilka som skapar miljöproblem och vilka som drabbas av dessa. Miljörättvisa 

behandlas inte i denna studie, däremot ledde det mig in på att vidare undersöka 

fördelningsfrågor kopplat till geografi och olika sociala grupper. Resultatet av detta blev 

teorier om förhållandet mellan stad och landsbygd och litteratur om bland annat 
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intersektionalitet, rasifiering och segregering. På grund av den begränsade tiden för studien 

behandlas dessa ämnen endast översiktligt.  

 

Delavsnittet Rumsliga relationer är ett brett avsnitt som bland annat täcker texter av Irene 

Molina (2007) som bland annat forskat och skrivit om miljonprogramsområden och 

segregation, Walter Christallers centralortsteori beskriven av Trafikanalys (2014) och socialt 

kapital kopplat till glesbygden beskriven av Hans Westlund (2008).  

 

De internationella och svenska exempel som valts ut i litteraturstudien är delvis sådana jag 

blivit tipsad om att undersöka och delvis sådana jag funnit i litteraturen under framtagande av 

studien. Storbritanniens tillgänglighetsarbete har framhållits som framstående i olika 

sammanhang under framtagande av studien och det blev därför intressant att undersöka det. 

Utifrån det fann jag jämförelser med tillgänglighetsplanering i USA och Nederländerna och 

därför valde jag att beskriva detta översiktligt.  

Att länderna kommit långt med sin tillgänglighetsplanering i teorin betyder dock inte att 

länderna har väldigt bra tillgänglighet i praktiken. Tvärtom har tillgänglighetsplaneringen i 

Storbritannien och USA vuxit fram ur identifierade sociala missförhållanden så som social 

exkludering och sociala orättvisor (Trivector, 2015; Chapman & Weir, 2008). De 

internationella exemplen ska därför betraktas som exempel på hur planering för ökad 

tillgänglighet kan se ut i länder där mycket arbete har gjorts för att beskriva och kartlägga 

tillgängligheten, inte som exempel på länder med god tillgänglighet i praktiken.  

De presenterade studierna och projekten från Sverige valdes ut för att illustrera några exempel 

på projekt där sociala aspekter kopplats till tillgänglighet på olika skalor. Däremot presenteras 

inte några exempel av tillgänglighetsarbete på småskalig nivå även fast Sverige är 

framstående inom det. Anledningen till att detta valts bort är på grund av att syftet med 

projektet Sociala planeringsunderlag är att ta fram planeringsunderlag för regional och 

nationell planering och de presenterade exemplen har anpassats efter det. 
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3. Sociala aspekter av tillgänglighet i 

teorin 

3.1 Social exkludering och transportmöjligheter 
Enligt Sen (2000) adresserar social exkludering två centrala problem. Dels hur vi bättre kan 

förstå fenomenen avsaknad och fattigdom samt hur beslutsfattande kan förbättras utifrån 

denna förståelse. Traditionellt brukar fattigdom beskrivas som en avsaknad av pengar men 

Sen (2000) utvidgar begreppet för att uttrycka ett mer mångfacetterat koncept av avsaknad. 

Sen (2000) diskuterar social exkludering och fattigdom som en avsaknad av förmågor 

[capabilities].  

 

Sen (2000) skiljer på exkludering som i sig själv är en avsaknad och exkludering som inte 

innebär en avsaknad i sig själv men vilken leder till andra former av avsaknad. Han ser 

bristfällig tillgänglighet till kreditmarknaden som ett exempel på den senare varianten som har 

vad han kallar instrumentell vikt. Bristfällig tillgänglighet till kreditmarknaden behöver inte 

skapa fattigdom i sig självt men bristfällig tillgänglighet till kreditmarknaden kan leda till att 

en individ inte kan ta del av inkomstgenererande aktiviteter och fullfölja drömmar som kräver 

en initial investering (Nevil, 2007).  

 

Sen (2000) hänvisar till Aristotelism och menar att alla individer lever ett ofrånkomligt socialt 

liv. Att inte fritt kunna interagera med andra människor är en avsaknad i sig självt och hindrar 

individer från att fritt delta i samhällslivet. Detta i sin tur kan leda till andra typer av avsaknad 

och kan begränsa våra möjligheter att leva de liv vi vill.  

 

Sen (2000) skiljer även på aktiv och passiv social exkludering. Aktiv social exkludering är när 

aktörer medvetet hindrar en viss grupp människor från vissa möjligheter. Nevil (2007) ger ett 

exempel på detta då den Australiensiska regeringen hindrade en viss grupp av flyktingar rätt 

till deltagande i sociala välfärdsprogram. Passiv exkludering kan ses som en oavsiktlig följd 

av något annat. Exempelvis när en omstrukturering av ekonomin leder till ökad arbetslöshet 

för en viss grupp av människor (Nevil, 2007).  

Burchardt et al. (1999) förslår följande definition av social exkludering: 

”An individual is socially excluded if (a) he or she is geographically resident in a society and 

(b) he or she does not participate in the normal activities of citizens in that society” 

(Burchardt et al., 1999:230).  

 

Dessa ”normala aktiviteter” föreslås vara konsumtion, produktion (exempelvis avlönat 

arbete), sparande (exempelvis pensionssparande), politisk aktivitet (exempelvis rösta i 

nationella val) och sociala aktiviteter (exempelvis interaktion med vänner och familj) 

(Burchardt et al., 1999). 

 

Church et al. (2000) menar att social exkludering kopplat till transport kan synliggöras inom 

sju olika huvudkategorier. Den första, fysisk exkludering, innefattar bland annat exkludering 

till följd av syn- eller hörselskada, nedsatt rörlighet till följd av hög ålder och så vidare. Den 

andra, geografisk exkludering, innebär bristande tillgänglighet till följd av boende i perifera 

områden och utöver det bristande kollektivtrafik. Den tredje, exkludering från faciliteter, 

innebär bristande tillgänglighet till följd av avsaknad av exempelvis skolbussar till närmste 
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skola i rurala områden. Den fjärde, ekonomisk exkludering, kan till exempel handla om då 

låginkomsttagare inte har råd att upprätthålla kontakter som ligger på långt geografiskt 

avstånd. Den femte, tidsbaserad exkludering, kan röra sig om avsaknaden av tid att övervinna 

reseavstånd vilket kan vara ett problem för par med varsin karriär som jobbar och bor i olika 

städer. Den sjätte, rädslobaserad exkludering, kan exempelvis innebära att individer inte vill 

använda kollektivtrafiken på grund av rädsla för att bli utsatta för brott. Den sjunde och sista, 

platsbaserad exkludering, kan innebära att vissa människor hindras från att få visa och därmed 

kunna resa i vissa länder. Samtliga av dessa kategorier samverkar också med varandra.  

 

Lucas (2012) menar att fördelen med att tala om social exkludering är att det kopplar samman 

de kausala effekterna (tex ålder, funktionshinder, kön) med faktorer som ligger i strukturen i 

närmiljön så som brist på bra kollektivtrafik eller bristfällig lokal service och faktorer som 

inryms i den nationella och/eller globala ekonomin så som omstrukturering på 

arbetsmarknaden, migration och så vidare. Konceptet social exkludering kopplar samman 

dessa problem till de värden, processer och handlingar som utförs av nyckelaktörer. Slutsatsen 

av detta blir att lösningen ligger hos dessa nyckelaktörer med makt att förändra och inte hos 

individerna som blir drabbade (Lucas, 2012). 

 

Att det finns ett samband mellan bristfälliga transportmöjligheter och sociala och ekonomiska 

ojämlikheter har länge varit känt men det finns inte bevis för att det alltid är så. Någon kan 

vara socialt exkluderad men ha god tillgång till transportmöjligheter och en annan kan ha 

bristfällig tillgång till transportmöjligheter men vara socialt inkluderad i samhället. Det är 

snarare så att dessa två fenomen, sociala- och transportrelaterade olägenheter interagerar med 

varandra och tillsammans skapar de vad som kallas transport poverty. Figur 1 sammanfattar 

hur begreppen förhåller sig till varandra.  
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Figur 1- Sammanställning av hur de olika begreppen kopplat till social exkludering förhåller sig till varandra (Lucas, 2012) 

 

I tabell 1 har Chapman&Weir (2008) sammanställt grupper som är särskilt utsatta för risk att 

drabbas av tillgänglighetsrelaterad social exkludering. Det betyder dock inte att samtliga 

grupper i tabellen är socialt exkluderade. De sociala grupper som finns med i tabellen 

representerar en stor del av befolkningen vilket innebär att om transportplaneringen utgår från 

att förbättra tillgängligheten för dessa så kommer många att få det bättre (Chapman&Weir, 

2008). 

 
Tabell 1 – Sammanställning av grupper som är särskilt utsatta för risk att drabbas av tillgänglighetsrelaterad social 
exkludering (ursprungligen i Chapman & Weir, 2008 översättning i Trivector, 2015) 

Grupp Beskrivning 

Låginkomsttagare 

Inkluderar vissa personer i arbete och många personer utan arbete, t.ex. 

arbetssökande, sjukskrivna, vårdgivare, ensamstående föräldrar 

Barn, ungdomar och äldre är särskilt drabbade 

Problem kan föras över från en generation till nästa 

Personer utan tillgång 

till bil 

Gör färre och kortare resor än personer med tillgång till bil 

Rapporterar större tillgänglighetsproblem än personer med tillgång till bil 

En betydande andel av befolkningen kör inte bil då de är för unga eller för att de 

inte kör vid högre ålder 

Även i hushåll som innehar bil finns där personer som inte har ständig tillgång till 

bil 

Personer med 

funktionsnedsättningar 

En stor grupp (en av fem) om alla funktionshinder beaktas 

Många personer med funktionsnedsättningar upplever dålig tillgänglighet till 

arbete, utbildning och serviceutbud liksom låg mobilitet p.g.a. transportproblem 

Förbättringar i infrastrukturen och kollektivtrafiken som är avgörande för 
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resmöjligheterna för denna grupp gynnar även alla andra grupper 

Barn och unga 

Minst sannolika till att vara bilägare 

Har stora mobilitetsbehov men är ofta beroende av andra för att tillgodose behov  

Kan vara missbelåtna med att vara beroende av andra, men har låga egna 

inkomster 

Arbetslöshet i ungdomsåren påverkar deras möjligheter att få arbete senare i livet 

Tillgång till utbildning är en viktig faktor  

Kan även inkludera studenter på högre utbildning 

Äldre  

Andelen äldre i befolkningen ökar 

Tillgänglighet är en nyckel till självständighet och oberoende 

Utformningen av gångmiljön är avgörande 

Förbättrad kollektivtrafik och riktade trafiksäkerhetsåtgärder och 

parkeringslösningar är också viktigt 

Förändringar i serviceutbudet kan vara effektivt vid sidan, eller i stället för, 

transportrelaterade lösningar 

Minoritetsgrupper och 

invandrargrupper 

Möter samma tillgänglighetsproblem som andra grupper i samhället 

Kan behöva nå särskilda platser och lokaler av religiösa och kulturella skäl 

Särskilt äldre kan ha svårigheter att förstå språket 

Möter specifika kulturella utmaningar 

Personer boende på 

landsbygd/glesbygd 

Högt genomsnittligt bilägande och inkomst motsäger låg biltillgång och inkomst 

hos vissa individer 

Längre resavstånd innebär högre resekostnader, oavsett färdsätt 

Lägre befolkningstäthet tenderar att betyda sämre serviceutbud 

 

 

3.1.1 Kopplingen till mobilitet  
En aktiv forskare på mobilitetsområdet var John Urry. Urry beskriver ett new mobilities 

paradigm i sin bok Mobilities (2007). I detta nya paradigm beskriver Urry vad han kallar en 

”rörelsedriven” samhällsvetenskap i vilken rörelse, potentiell rörelse och blockerad rörelse är 

konceptualiserade som grundläggande för ekonomiska, sociala och politiska relationer. 

Den transportrelaterade sociala exkluderingen är sammankopplad med att vårt samhälle blir 

alltmer mobilt och ju mer mobilt samhället blir desto mer blir vissa grupper exkluderade 

och/eller missgynnade av systemet. Sammanfattningsvis kan alltså kopplingen mellan social 

exkludering och transport vara hög mobilitet och inte avsaknaden av mobilitet. För att 

motverka transportrelaterad social exkludering måste därför beslutsfattare inte enbart fokusera 

på de som riskerar att drabbas av exkludering utan också fokusera på att reducera 

”hypermobiliteten” (Lucas, 2012).  

3.2 Transportrelaterad social rättvisa och fördelningseffekter 
Rättvisa hänför till fördelning av effekter (vinster och kostnader) och ifall den fördelningen 

anses vara rimlig och lämplig (Litman, 2017). Att analysera transportrelaterad rättvisa är 

viktigt och oundvikligt menar Litman (2017) men det är en krånglig uppgift då det är svårt att 

utvärdera vad som är rättvist och det finns olika typer av effekter, mätenheter och kategorier 

av människor att ta med i beräkningen. Hur rättvisa definieras och mäts har en avgörande 

betydelse för analysens resultat och det finns inte ett rätt sätt att definiera transportrelaterad 

rättvisa. På grund av detta anser Litman (2017) att det bästa är att överväga många olika 

perspektiv och effekter. Planeringsprocessen ska också spegla det specifika samhällets 

prioriteringar vilket innebär att det är viktigt med medborgardeltagande i processen (Litman, 

2017). 
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Litman (2017:3) menar att beslut kopplade till transportplanering kan ha betydande och olika 

rättviseeffekter
3
: 

 

- Transportkvaliteten som är tillgänglig påverkar människors ekonomiska och sociala 

möjligheter 

- Transportfaciliteter, -aktiviteter och –service skapar olika indirekta och externa 

kostnader så som förseningar på grund av köer, risk för trafikolyckor skapade av andra 

väganvändare, infrastrukturkostnader som inte är betalda av användaravgifter, 

föroreningar och oönskad markpåverkan 

- Transportrelaterade utgifter står för en väldigt stor del av de flesta hushåll, företag och 

regeringars utgifter 

- Transportfaciliteter kräver stora resurser från allmänheten (till exempel skattemedel) 

och lokaliseringen av dessa kan vara till vissas fördel och andras nackdel 

- Beslut kopplat till transportplanering kan påverka lokalisering och typ av ny 

bebyggelse och därigenom tillgänglighet, markvärden och aktivitet i den lokala 

ekonomin 

- Beslut kopplat till transportplanering kan påverka arbetstillfällen och ekonomisk 

utveckling vilket har fördelningseffekter 

 

Trots att det är viktigt att göra analyser av rättvisa kopplat till transportplanering så finns det 

inte så mycket vägledning i hur det ska gå till (Litman, 2017).  

Litman (2017) presenterar tre olika kategorier av transporträttvisa: 

1. Horisontell rättvisa innebär att individer och grupper ska få likvärdiga delar av 

resurser, bära likvärdiga kostnader och på andra sätt behandlas likadant. Det innebär 

att allmänna policys inte ska favorisera en individ eller en grupp över andra och 

konsumenter ska få vad de betalar för och betala för vad de får från avgifter och 

skatter om inte en subvention är speciellt rättfärdig. 

2. Vertikal rättvisa med hänsyn tagen till inkomst och social klass behandlar hur 

fördelningen av effekter skiljer sig åt för olika individer och grupper, i detta fall 

gällande inkomst och/eller social klass. Transportpolicys är utifrån detta synsätt 

rättvisa om de förbättrar situationen för grupper som är drabbade av ekonomiska och 

sociala nackdelar. Detta för att kompensera dessa grupper för alla slags orättvisor de är 

drabbade av. Åtgärder som leder till ökad rättvisa enligt detta synsätt skulle 

exempelvis kunna vara förbättringar för transportmedel som är billiga att använda och 

åtgärder som säkerställer att dessa utsatta grupper inte drabbas av orimligt höga 

externa kostnader så som föroreningar.  

3. Vertikal rättvisa med hänsyn tagen till mobilitetsbehov och mobilitetsförmågor rör hur 

fördelningen av effekter skiljer sig åt mellan individer och grupper med varierande 

mobilitetsbehov och mobilitetsförmågor. Alltså hur väl transportsystemet möter 

behoven hos resenärer med mobilitetsnedsättningar. Ett transportsystem med 

faciliteter och service som möter dessa behov är mer rättvist.  

Dessa olika kategorier av rättvisa överlappar ofta och står också i konflikt med varandra. Den 

horisontella rättvisan säger att alla ska bära sina egna kostnader medan den vertikala 

förespråkar bidrag till missgynnade individer och grupper (Litman, 2017). 

                                                 
3
 Författarens översättning av punktlista från Litman (2017.3) 
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Analyser av transportsystemet påverkas av hur transport är definierat och utvärderat. 

Traditionellt brukar transport utvärderas baserat på mobilitet, vilket Litman (2017) definierar 

som det faktiska resandet. En indikator kan då vara hastighet eller nivå av trängsel. Mobilitet 

är dock ofta inte ett mål i sig utan det transportsystemet ska bidra till är framförallt 

tillgänglighet så individer kan nå önskade aktiviteter och tjänster. Att fokusera på mobilitet 

inom transportplaneringen får konsekvenser för rättvisan då mobilitetsplanering tenderar att 

favorisera snabba transportslag och långa resor och därför bilanvändare. Att analysera 

transportsystemet baserat på trängsel på vägar leder till att lösningen på problemet är att 

bredda vägen vilket är positivt för bilresenärer men ofta negativt för cyklister och fotgängare 

då större vägar ofta innebär barriärer (Litman, 2017). I tabell 2
4
 är olika mätenheter 

redovisade och vilka rättvisekonsekvenser dessa får. 

Tabell 2 - Konsekvenser på rättvisan vid olika referensenheter (Litman, 2017) 

Enhet Beskrivning Konsekvenser på rättvisan 

Trängselpåverkan  

Transportsystemets prestanda 

utvärderas utifrån en vägs ”level 

of service” eller estimerad 

trängselkostnad och förbättringar 

utvärderas utifrån dess 

kostnadseffektivitet när det 

kommer till att minska förseningar 

till följd av trängsel 

Gynnar människor som ofta kör 

motorfordon på vägar med mycket 

trängsel på bekostnad av de 

människor som sällan använder 

sådana faciliteter  

Resta fordonsmil 

Transportinvesteringar utvärderas 

utifrån vilken åtgärd som ger ökad 

fordonstrafik till lägst kostnad 

Gynnar människor som kör deras 

motorfordon fler mil än 

genomsnittet 

Resta passagerarmil 

Transportinvesteringar utvärderas 

utifrån det mest kostnadseffektiva 

sättet att öka mobiliteten för 

privatpersoner 

Gynnar människor som reser mer 

än genomsnittet. Tenderar att 

gynna motordriven trafik 

Passagerarresor 
Transportinvesteringar utvärderas 

utifrån kostnaden för varje resa 

Ger mer stöd åt icke motordrivna 

fordon 

Tillgänglighet 

Transportinvesteringar utvärderas 

utifrån var förbättrad tillgänglighet 

kan bli tillgodosett till lägst 

kostnad 

Beror på hur tillgängligheten mäts 

Mobilitetsbehov 

Transportinvesteringar utvärderas 

utifrån vad som är mest 

fördelaktigt för missgynnade 

personer 

Gynnar missgynnade personer 

Överkomlighet 

Avgifter för att använda transport 

utvärderas utifrån människors 

förmåga att betala 

Gynnar låginkomsttagare 

Kostnadstäckning 

Utgifter för transport utvärderas 

utifrån om användarna kan betala 

kostnaderna eller inte 

Gynnar rikare resenärer eftersom 

de tenderar att spendera mer och 

förtjänar den minst 

rättvisemotiverande subventionen 

Rättviseanalyser beror på vilka enheter som används för jämförande. Vissa mått inkluderar 

enbart motordriven trafik vilket undervärderar andra transportslag och människor som reser 

med dem (Litman, 2017). 

                                                 
4
 Författarens översättning av tabell i Litman (2017) 
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3.2.1 Fördelningskonsekvenser 
Social rättvisa kopplat till transportplanering handlar ofta om jämlik fördelning [distribution] 

där frågan om vem eller vilkas tillgänglighet som ökar vid transportinvesteringar belyses. 

Lucas och Jones (2012) beskriver sociala konsekvenser av beslutsfattande gällande 

transportfrågor. De hävdar att de transportinvesteringar som görs idag oftast syftar till att i 

första hand stimulera ekonomisk tillväxt och i andra hand för att möta målen för att minska 

koldioxidutsläppen. Den sociala dimensionen av hållbarhet har givits mindre uppmärksamhet 

inom transportområdet. 

 
Lucas och Jones (2012) delar upp tillgänglighet i tre olika nivåer; mikronivå, mesonivå och 

makronivå. Mikronivån avser här med vilken lätthet människor kan använda olika 

transportmedel och med vilken lätthet de kan ta sig runt med det transportmedlet. På 

mesonivå lyfts fokus från en specifik plats och kopplingar mellan olika områden undersöks 

och i vilken utsträckning det är möjligt att röra sig mellan dessa områden. Makronivå, eller 

strategisk nivå, handlar om hur markanvändning och transportnätverk över ett stort område 

erbjuder transportmöjligheter från ett område till ett annat för att möjliggöra deltagande i 

olika slags aktiviteter. För att uppnå god tillgänglighet måste alla nivåer vara tillgodosedda.  

 

Lucas och Jones (2012) menar att både ekologiska, ekonomiska och sociala konsekvenser får 

fördelningskonsekvenser. Ofta är det också svårt att peka ut vad som är just en renodlad 

ekonomisk, ekologisk eller social konsekvens då dessa ofta överlappar varandra. En effekt 

kan ha både ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner vilket sedan kan leda till 

fördelningskonsekvenser.  

 

Fördelningskonsekvenser kan enligt författarna anta tre former;  

 

- Rumsliga  

Vägar och järnvägar är exempelvis lokaliserade på specifika platser vilket gör att vissa 

människor har närmre till dom och andra har kortare. Det kan vara bra på meso- och 

makronivå att ha bra tillgänglighet till detta men denna närhet kan också leda till dålig 

luftkvalitet. De värsta fallen är när de som bor nära inte kan använda vägen eller järnvägen 

men blir drabbade av dålig luftkvalitet och buller exempelvis. Dåliga transportkopplingar kan 

leda till svårigheter att få jobb, speciellt för kvinnor har det visat sig.  

 

- Temporära  

Trafikmängder och därmed bullernivåer och partikelutsläpp varierar på olika tider av dygnet, 

veckan, månaden och året.  

 

- Socio-demografiska  

En konsekvens kan ha olika effekt beroende på olika socio-demografiska variabler. Lucas och 

Jones (2012) hänvisar till en studie gjord av Atkins Limited (2009) i vilken en samling 

variabler har valts ut baserad på dess relevans och med vilken lätthet datan kan bli insamlad. 

Dessa variabler är: typ av hushåll [household tenure], bilägande, hushållsstruktur (t.ex. 

ensamstående förälder), inkomst, funktionshinder, ålder, kön, etnicitet, tro, ekonomisk 

aktivitet, utbildning och bidragstagare.  

 

Lucas och Jones (2012) fastslår att vissa individer kan drabbas av alla tre kategorier. Levy 

(2013) menar att Lucas och Jones (2012) bidrag i litteraturen är positivt men hon kritiserar 

författarna för att inte på ett mer djupgående sätt diskutera de maktrelationer som är 

inneslutna i de grupperingar som Lucas och Jones (2012) presenterar. När en person vill resa, 



 21 

hur personen vill resa och så vidare är inte val gjorda av individen. Besluten är tagna i 

kontexten av och ett resultat av ojämlika maktförhållanden i hushållet, samhället och staden 

enligt Levy (2013). 

 

Martens och Golub (2012) för ett filosofiskt resonemang gällande fördelningsfrågor och vem 

eller vilka som gynnas av investeringar i transportsektorn. För att finna ett tillgänglighetsmått 

menar författarna att det måste vara tydligt vad som ska distribueras på ett rättvist sätt, de 

kallar detta equalisandum. I det andra steget bör frågan ”vad utgör en rättvis fördelning av 

equalisandum?” ställas. När detta är klarlagt kan mått på framgång i det andra steget 

diskuteras.  

 
Författarna menar att transportplanering traditionellt är ett fält inom vilket frågor om rättvisa 

sällan har diskuterats. Trots detta har transport en betydande roll för människors förmåga att 

skaffa sig ett jobb, delta i sociala aktiviteter och så vidare. I sin diskussion om rättvisa inom 

transportområdet utgår de ifrån skillnaden mellan ”jämlikhet av välfärd” och ”jämlikhet av 

resurser”. De introducerar även en tredje kategori som de kallar ”jämlikhet av [midfare]” 

(Martens & Golub, 2012). 

 
 Jämlikhet av välfärd [equality of welfare] 

Anhängare till detta synsätt menar att varor ska delas så att människors välfärd är jämställd. 

För transport innebär ett fokus på välfärd fokus på den tillfredsställelse människor upplever 

av sitt resande. Av detta skäl analyseras faktiskt resande (Martens & Golub, 2012).  

 

Detta synsätt har blivit kritiserat på två olika sätt. Dels på grund av vad författarna kallar 

”offensiv smak” och dels för vad de kallar ”dyr smak”. Offensiv smak härleds till att en 

persons tillfredsställelse över en resa kan innebära att en annan person har en mindre 

tillfredsställande resa. Exempelvis kanske en person gillar att köra snabbt på grund av den 

fara det skapar för andra resenärer. Detta kan lösas genom att helt enkelt döpa om jämlikhet 

av välfärd till ooffensiv jämlikhet av välfärd [equality of ’inoffensive’ welfare]. Den andra 

kritiken, dyr smak, syftar till att två människor kan bli tillfredsställda på olika nivåer. Den ena 

behöver alltså mer resurser för att de båda ska bli lika nöjda. Kritiker menar alltså att en 

persons möjlighet att bli nöjd för mindre ska inte diskvalificera denne från att nå en god nivå 

av transportmöjligheter (Martens & Golub, 2012).  

 
 Jämlikhet av resurser [equality of resources] 

Martens och Golub (2012) hänvisar till Dworkin (1981a och 1981b) som menar att resurser är 

summan av materiella resurser och mentala och fysiska förmågor. För transport innebär detta 

de resurser som behövs för att resa. Istället för att fokusera på faktiska resor som görs inom 

jämlikhet av välfärd är det inom detta synsätt de potentiella resorna som är det intressanta. 

 
Kritiken mot detta synsätt handlar om att olika människor behöver olika mycket resurser för 

att tillfredsställa sina behov. Det intressanta är inte resurserna i sig utan vad resurserna gör för 

människan. Översatt till transport så leder ett enskilt fokus på människors förmåga att resa till 

att vi riskerar att missa att fråga oss vad resan gör för människan exempelvis ett aktivt 

deltagande i samhället (Martens & Golub, 2012). 

 
 Jämlikhet av ”midfare” [equality of midfare] 

Den tredje kategorin, ”midfare”, anser författarna är en medelväg mellan jämlikhet av välfärd 

och jämlikhet av resurser. Midfare kan beskrivas som till vilken grad en människa kan 
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översätta transportresurser till möjligheten att delta i aktiviteter. Det handlar om en matchning 

mellan en person och aktiviteten som blir nådd. Två faktorer kan avgöra denna förmåga: 

- Markanvändning. Möjligheten för en människa att översätta transportresurser 

(potentiell mobilitet) till en kapacitet beror först och främst på fördelningen av olika 

markanvändningar och hur de svarar mot behoven hos en person. Det kan röra sig om 

olika typer av och tillhandahållandet av service och jobb på olika platser 

- Personliga omständigheter. Förmågan att förvandla en resurs till en förmåga beror på 

personliga omständigheter så som finansiella resurser, utbildningsnivå, barn och 

långsiktiga förtroendeuppdrag så som arbete vilka påverkar i vilken utsträckning en 

individ kan delta i vissa aktiviteter 

 

(Martens & Golub, 2012) 

 
Summan av detta är att det är viktigt att adressera specifika behov och rumsliga kontexter av 

de samhällen vi är intresserade av att analysera inom ramen för transport (Martens & Golub, 

2012).  

 

3.3 Rumsliga relationer 
Att kategorisera landskap i urbant/ruralt, stad/land, insida/utsida, centrum/periferi eller 

privat/offentligt är inte något ovanligt eller nytt – snarare tvärtom (Tunström, 2009). Sverige 

är ett land med olika förutsättningar. De tätbebyggda områdena har sina utmaningar vilka kan 

skilja sig mycket från utmaningarna på landsbygden. Detta delkapitel beskrivs utifrån en 

svensk kontext där den första delen behandlar staden, förorten och segregationen och den 

andra delen presenterar staden och glesbygden.  

3.3.1 Staden, förorten och segregationen 

I sin avhandling På spaning efter den goda staden. Om konstruktioner av ideal och problem i 

svensk stadsbyggnadsdiskussion undersöker Moa Tunström (2009) ”hur stad och urbanitet 

konstrueras diskursivt i svensk stadsbyggnadsdiskussion på 1990- och 00-talen” (Tunström, 

2009:14).  

I den svenska diskursen om staden beskrivs staden som någonting positivt och som något 

ursprungligt och traditionellt. Det antyds också att staden bör bevakas och bevaras så som den 

varit. Vad staden är framhålls också som något självklart som inte behöver någon närmre 

definition. Den självklara avgränsningen av staden innebär också att det finns något som lika 

självklart inte är staden (Tunström, 2009). 

Förorten, de bostadsområden som är lokaliserade utanför ”staden”, har i den svenska 

diskursen ofta blivit tecken på den misslyckade modernistiska stadsplaneringen, segregering 

och sociala problem (Tunström, 2009). Liknande miljöer återfinns i andra länder. I USA 

kallas de ”the Projects”, i Storbritannien ”the Estates” och i Frankrike ”Banlieues” 

(Listerborn, 2010). Molina (2007) menar att förorten ofta beskrivs i termer av 

”problemområden”, ”utsatta områden” eller ”segregerade områden”. Förorten har också blivit 

något som representerar det mångkulturella. En plats där det är möjligt att handla exotiska 

matvaror och där den lokala gemenskapen är stark. Denna representation är inte negativ i sig 

men är ett uttryck för något som är någonting annat än staden (Tunström, 2009). I förorten bor 

”invandrarna” vilket får representera det andra och annorlunda och det som skiljer sig från 

”svenskarna” (Molina, 2007).  

Molina (2007) menar att massmedia har bidragit till att människorna i förorten idag beskrivs 
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som både orsak och verkan för segregation och problem. Antaganden görs om att det är 

”invandrarnas” fria val och strävan efter kulturbevarande som gör att de koncentreras till vissa 

bostadsområden. Männen i förorten porträtteras ofta som antingen patriarkala familjehuvud 

eller potentiella våldtäktsmän. Kvinnorna å andra sidan är antingen passiva och förtryckta 

eller för sexuellt utmanande. Kvinnorna porträtteras även ofta som språksvaga och okunniga.  

Segregation kan beskrivas som det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper. De vanligaste 

kategorierna av segregation är socioekonomisk segregation eller klass (mellan olika yrkes-, 

inkomst- eller sociala grupper), etnisk segregation (mellan grupper med olika religion, 

nationalitet eller etnisk härkomst) och demografisk segregation (mellan olika kön, 

hushållstyper och åldersgrupper). Oftast talas det dock om bostadssegregation när segregation 

nämns inom politiken och i massmedia. Bostadssegregationen har ökat i Sverige de senaste 

åren, särskilt i de större städerna, både utifrån ekonomiska och etniska variabler (Guevara, 

2014).  

Segregationen påverkar olika områdens karaktär. En stor andel resursstarka invånare i ett 

område sammanfaller ofta med större samhällskompetens vilket skapar bättre möjligheter att 

tillgodose sina behov. Resursstarka hushåll tenderar att efterfråga en särskild servicenivå och 

ställer krav på både offentlig och kommersiell verksamhet där de bor. Resursstarka föräldrar 

ställer även ofta större krav på kvalitén i sina barns skolor än vad resurssvaga föräldrar gör. 

Detta innebär att en stor andel resursstarka hushåll är en viktig beståndsdel i ett områdes 

utveckling (Guevara, 2014). Segregationen kan därmed sägas skapa en ojämlik tillgång till 

resurser.  

Segregationen har även påverkan på individnivå. En hypotes som beskriver 

bostadssegregeringens påverkan på den enskilde individens liv är den rumsliga 

felmatchningen. Monkkonen (2011) beskriver rumslig felmatchning utifrån att lågutbildade 

individer bor i förorten (där de har råd att bo), långt ifrån de centralt lokaliserade jobben. 

Honkaniemi et al. (2017) utvidgar begreppet till att det rör det geografiska avståndet mellan 

bostadsområden och de platser där viktiga tjänster och socioekonomiska möjligheter är 

belägna. Den rumsliga felmatchningen bildar enligt författarna, tillsammans med exempelvis 

offentliga tjänster så som kollektivtrafikinfrastruktur, strukturella externa krafter som 

påverkar människors livskvalité.  

Listerborn (2010) har också fördjupat sig i segregationens påverkan på individen. I en 

intervjustudie gjord i Malmö där erfarenheterna av vistelse i det offentliga rummet hos 

muslimska kvinnor som bär slöja åskådliggörs de urbana konflikter som existerar i Malmö 

idag. I intervjustudien framkommer en geografi över vilka offentliga platser kvinnorna 

upplever är tillgängliga för dem att vistas i. Kvinnornas känsla för vilka områden som är 

tillgängliga för dem och inte baseras på deras egna erfarenheter och av deras föreställningar 

om platser som de tror att de inte kommer känna sig välkomna på. I det som identifieras som 

”förorten”, miljonprogrammens bostadsområden, känner de intervjuade kvinnorna sig hemma 

och trygga. På samma vis rör sig många självidentifierade svenskar sig inte i dessa områden 

(Listerborn, 2010). Hur vi ser på oss själva och hur andra betraktar oss har alltså betydelse för 

vår tillgänglighet. Detta är något som även Levy (2013) beskriver kopplat till hur individer 

väljer att resa.  

Levy (2013) problematiserar föreställningen om resval [travel choice]. Resval är en central 

del i modelleringsprocesserna i den konventionella transportplaneringen. Modellerna är 

baserade på ett neoklassiskt ekonomiskt koncept där människan antas vara rationell och 
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agerar för att maximera sina nyttor. Översatt till resebeteende kan detta röra sig om val av 

resmål, val av transportmedel, val av rutt och så vidare. 

 
Denna konceptualisering är problematisk menar Levy (2013) eftersom den bygger på att 

individer fattar beslut i ett socialt vakuum. Det tar inte hänsyn till olika sociala positioner och 

multipla identiteter bland brukarna, den sociala konstruktionen av rum, offentligt och privat 

och transportpolitik i en kontext av sociala relationer. Den sociala positionen av olika 

transportanvändare avspeglar olika identiteter av genus, klass, etnicitet, religion, sexualitet, 

ålder och mental/fysisk förmåga. Tillgången till makt och resurser är ojämlikt fördelad i olika 

sociala grupper.  

 
De flesta kvinnor och somliga män har inte full möjlighet att röra sig som de vill på offentliga 

platser på grund av kontroll som utövas i den dominanta gruppens intressen. Det kan handla 

om dominant genus, klass, etnicitet, religion, sexualitet och ålder. Resval är också beroende 

av normer som utövas både i den privata och den offentliga sfären baserat på stöd, tillåtelse 

och/eller förbud. Dessa kan yttra sig både verbalt och fysiskt (Levy, 2013).  

 

Levy (2013) menar att transport och att resa är ett sätt att appropriera stadsrummet. Friheten 

att kunna resa utan att mötas av fysiska och verbala hot är av både symbolisk och materiell 

mening för framförallt kvinnor och för somliga män (grundat på deras etnicitet och/eller 

sexuella läggning). Tillgänglighet till transport bör därför inte bara betraktas som ett avstånd 

och en rörelse mellan två platser. Det är också en fråga om ekonomisk tillgång, 

sociokulturella aspekter relaterat till trygghet och säkerhet på offentliga platser samt de 

fysiska frågorna kopplat till vilken komfort transportsystemet erbjuder och med vilken lätthet 

det kan användas. 

3.3.2 Staden och glesbygden 

Walter Christaller utvecklade sin centralortsteori på 1930-talet men den har fortfarande 

relevans för att förklara landsbygdens förutsättningar. Teorin bygger på en ortshierarki där 

enbart ett visst antal orter kan erbjuda ett omfattande utbud av varor och tjänster. De flesta 

orter är dock små i modellen och tillhandahåller enbart ett begränsat utbud av varor och 

tjänster. Enligt Christaller är denna struktur inte ett resultat av slumpen utan istället ett resultat 

av att köpare och säljare möts på en marknad. En köpare som köper en enklare vara vill inte 

åka långa sträckor eftersom transportkostnaden då kommer överstiga värdet av den enklare 

varan. Köparen är däremot beredd att åka längre för en mer specialiserad vara eller en mer 

specialiserad tjänst. För försäljaren gäller att marknadsomlandet innehåller tillräckligt med 

köpkraft för att försäljaren ska kunna sälja sina varor. Det får till följd att omlandet varierar i 

storlek kring varor och tjänster med olika specialiseringsgrad. De mindre specialiserade 

varorna återfinns i de närmaste, och ofta mindre, orterna. Dyrare och mer avancerade varor 

kräver ett större omland och koncentreras därför till större orter (Trafikanalys, 2014). 

Centraliseringen av varor och tjänster är något som går att urskilja i dagens Sverige. Ett 

aktuellt exempel på detta är när BB i Sollefteå stänger ner på grund av besparingskrav inom 

specialistsjukvården i Västernorrland vilket gör att kvinnor som ska föda måste åka tio mil 

eller mer för att komma till en förlossningsavdelning (Dagens nyheter, 2017). 

Det är enbart en fjärdedel av Sveriges kvadratkilometrar som är befolkad och fördelningen på 

den ytan är mycket ojämn. Befolkningstätheten avgör om en plats kategoriseras som stad eller 

landsbygd. Land och stad har alltid levt i symbios med skiftande balans och många konflikter 

(Amcoff, 2008). Industrialiseringen på 1800-talet förstärkte både förbindelserna och 

konflikterna. Staden representerade det moderna industrialiserade Sverige och landsbygden 
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representerade det agrara förgångna (Isacson, 2008). 1900-talets urbanisering gjorde att 

väldigt många människor omfördelades från landsbygden till städerna. I 

befolkningsomfördelningen skedde också omfördelning av försörjningssätt och livsstilar. 

Urbaniseringen innebar en tillbakagång för landsbygden då både människor och verksamheter 

flyttade därifrån. En trend som hållit i sig är också att det är framförallt de unga som flyttar 

från landsbygden vilket skapar en ojämn befolkningsfördelning (Amcoff, 2008).  

Det finns ingen entydig bild om exakt hur landsbygd ska definieras. Trafikanalys har på 

regeringens uppdrag tagit fram sex stycken definitioner. Det många antalet är för att spegla 

heterogeniteten på landsbygden.  

1. Storstadskommuner: Kommuner med mindre än 20 procent av befolkning i rurala 

områden och en samlad folkmängd på minst 500 000 invånare.  

2. Täta kommuner nära en större stad: Övriga kommuner med mindre än 50 procent av 

befolkningen i rurala områden och minst 50 procent av befolkningen med mindre än 

45 minuters resväg till en agglomeration med minst 50 000 invånare.  

3. Täta kommuner avlägset belägna: Övriga kommuner med mindre än 50 procent av 

befolkning i rurala områden och mindre än 50 procent av befolkningen med mindre än 

45 minuters resväg till en agglomeration med minst 50 000 invånare.  

4. Landsbygder nära en större stad: Kommuner med minst 50 procent av befolkning i 

rurala områden och minst 50 procent av befolkningen med mindre än 45 minuters 

resväg till en agglomeration med minst 50 000 invånare.  

5. Landsbygdskommuner avlägset belägna: Kommuner med minst 50 procent av 

befolkning i rurala områden och mindre än 50 procent av befolkningen med mindre än 

45 minuters resväg till en agglomeration med minst 50 000 invånare.  

6. Landsbygdskommuner mycket avlägset belägna: Kommuner med hela befolkningen i 

rurala områden och en i genomsnitt längre än 90 minuters restid till en agglomeration 

med minst 50 000 invånare.  

(Trafikanalys, 2014:15) 

I figur 2 illustreras befolkningsutvecklingen för de sex olika kommunkategorierna enligt 

Trafikanalys klassificering. Storstadskommunerna, täta kommuner närmre en större stad och 

landsbygdskommuner nära större stad har haft en positiv befolkningsutveckling mellan åren 

1968 och 2013 medan trenden har varit negativ för de tre andra kategorierna.  
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Figur 2- Befolkningsutveckling i olika kommuntyper 1968-2013 (Trafikanalys, 2014 bearbetning av befolkningsstatistik från 
SCB) 

 

Åldersstrukturen skiljer sig också åt mellan de olika kategorierna vilket visualiseras i Figur 3.  

Av denna figur kan det utläsas att de allra äldsta är överrepresenterade i landsbygdskommuner 

som är mycket avlägset belägna medan den största andelen av invånare i åldern 20-40 år är 

bosatta i storstadskommuner. Att addera till bilden av vem som bor i staden respektive på 

landsbygden är att det även finns en stor skillnad gällande utbildningsnivå hos arbetskraften. 

Den högutbildade arbetskraften har en högre koncentration i storstadsområden där även de 

mer kvalificerade arbetstillfällena tenderar att vara lokaliserade (Trafikanalys, 2014).  
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Figur 3- Åldersfördelning i olika kommuntyper 2013 (%) (Trafikanalys, 2014 bearbetning av befolkningsstatistik från SCB) 

I välfärdsstaten Sverige har alla människor rätt till ett grundläggande välfärdsutbud. I och med 

att befolkningstätheten är lägre på landsbygden är detta något som är svårt att leva upp till. 

Skolor, äldreboenden och vårdcentraler läggs ner och ett lägre utbud av arbetsmöjligheter 

skapar en sårbarhet. Om en individ skadar sig eller blir sjuk kan det leda till att det är omöjligt 

att fortsätta med det tidigare arbetet. Om det då inte finns ett passande arbete att välja bland 

kan individen tvingas till bidrag för att ha möjlighet att bo där individen önskar. I offentlig 

debatt beskrivs dessa individer ibland som en belastning för samhället, en belastning som 

utnyttjar sjuk- och arbetslöshetsersättningen. Problemet är egentligen strukturellt men blir den 

enskilde individens. Att tvingas leva på bidrag kan ha negativ påverkan på den enskilde 

individen. Exempelvis försvinner den sociala kontakten med kollegor och individen tvingas 

även bära omgivningens uppfattning om att hen är en belastning för samhället (Hansen, 

2008). Det finns även ett könsmönster som gör att tillgänglighet till arbetsmöjligheter blir 

ännu mer begränsad på landsbygden. Pojkar tenderar att välja utbildning och jobb inom 

traditionellt manliga yrken och flickor tenderat att välja utbildning och arbete inom 

traditionellt kvinnliga sektorer (Stenbacka, 2008). 

När det kommer till transportmedel är tillgängligheten till olika slags transportmedel bättre i 

städerna än på landsbygden då avstånden ofta är kortare i städerna (Stenbacka, 2008). Enligt 
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en rapport från Jordbruksverket (2013) kör befolkningen på landsbygden mer bil och har 

också fler bilar än de som bor i städer. Det finns också färre tankställen med alternativa 

bränslen på landsbygden än i städerna. På grund av ett mindre befolkningsunderlag och längre 

avstånd på landsbygden är det svårt att bedriva en samhällsekonomiskt effektiv kollektivtrafik 

på landsbygden. De långa avstånden gör även att det är svårt att gå och cykla till målpunkter 

(Jordbruksverket, 2013).  

Det finns förhoppningar om att den så kallade sociala ekonomin och det sociala kapitalet ska 

innebära att landsbygden stärks. Social ekonomi beskriver Westlund (2008:218) som 

”verksamheter inom föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande organisationer, där 

medlemsnytta eller samhällsnytta är det primära och vinsten kommer i andra hand.” Socialt 

kapital innebär i sin tur våra sociala kontaktnät och de värderingar och normer som 

vidmakthålls i och med dessa kontakter (Westlund, 2008).  

Många hävdar att det finns sociala värden på landsbygden som inte finns i städerna. På 

landsbygden känner många varandra vilket inte är lika vanligt i städerna och det föreningsliv 

som finns på landsbygden är ofta skapat av människorna där eftersom det annars inte hade 

tillkommit (Westlund, 2008). Enligt Westlund (2008) är detta exempel på att det på 

landsbygden finns ett socialt kapital och en social ekonomi. 

Det har visat sig att den sociala ekonomin gör sig bäst när den får utgöra en central roll för 

bygdens utveckling. I de fall där den sociala ekonomin samspelar med det lokala näringslivet 

i bygden utvecklas det sociala kapitalet vilket i sin tur kan leda till hela bygdens utveckling. 

Om den sociala ekonomin enbart koncentreras till exempelvis fotboll så bidrar det till att 

människor träffas men den lokala utvecklingen hamnar inte i fokus (Westlund, 2008). 

3.4 Sammanfattning av sociala aspekter av tillgänglighet i teorin 
Av teorigenomgången kan det sammanfattas att bristande tillgänglighet i form av 

transportmöjligheter inte behöver vara ett problem i sig men att det tillsammans med andra 

sociala och ekonomiska ojämlikheter kan skapa ”transport poverty”. Transportsystemet i sig 

avgör alltså inte om någon är socialt exkluderad eller ej men det är en bidragande faktor. 

Sociala kategorier med särskild risk att drabbas av tillgänglighetsrelaterad social exkludering 

är enligt teorigenomgången låginkomsttagare, personer utan tillgång till bil, personer med 

funktionsnedsättningar, barn och unga, äldre, minoritetsgrupper och invandrargrupper samt 

personer boende på landsbygden/glesbygden. 

Många beslut kopplade till transportplanering kan ha betydande rättviseeffekter. Exempelvis 

kan investeringar i transport styra lokalisering av ny bebyggelse och därigenom tillgänglighet, 

markvärden och attraktivitet i den lokala ekonomin. Hur transportsystemet beskrivs och 

analyseras får också effekter på rättvisan eftersom detta ligger till grund för investeringar som 

görs. Om exempelvis trängsel används för att analyser transportsystemets funktion gynnas 

människor som ofta kör bil på vägar med mycket trängsel. De investeringar som görs i 

transportsystemet görs också för att stimulera ekonomisk tillväxt och lite fokus ligger på 

sociala aspekter.  

Rättvisa kopplat till transportsystemet är nära sammankopplat med fördelningseffekter. En 

god fördelning bör innebära att människor kan översätta transportresurser till möjligheter att 

delta i aktiviteter. För att detta ska vara möjligt behöver rumsliga kontexter och specifika 

behov analyseras för de samhällen vi är intresserade av. Detta kan också tolkas som att det 

inte är tillgänglighet till transportsystemet i sig som är intressant utan transportsystemet är 

enbart ett medel för att nå andra aktiviteter. 
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Resan i sig verkar dock även kunna ha ett egenvärde i form av ett medel för att appropriera 

staden. Litteraturen kring staden och förorten pekar även på det individuella, upplevda, 

perspektivet och på ett maktperspektiv. Vem du är och vilka föreställningar du har om dig 

själv och andras föreställningar om dig påverkar din tillgänglighet och ditt resande.  

Geografin är också viktig och har påverkan på tillgängligheten till välfärdstjänster. På 

glesbygden är långa avstånd med bil att vänta för att nå exempelvis sjukhus och i större 

tätorter skiljer sig kvaliteten på exempelvis skolor åt beroende på hur ekonomiskt starka 

hushållen i närheten av skolan är.  
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4. Sociala aspekter av tillgänglighet i 

praktiken  

4.1 Internationella exempel 

4.1.1 Tillgänglighetsplanering i Storbritannien 

På sent 1990-tal och tidigt 2000-tal väcktes ett intresse att undersöka kopplingar mellan 

transportnackdelar [transport disadvantage] och social exkludering för låginkomsttagare i 

Storbritannien. ”The UK Social Exclusion Unit” skapades 2003 och de tog fram en 

internationellt uppmärksammad rapport i ämnet vilket sedan ledde till transportpolicys för 

lokala beslutsfattare inom transportsektorn i Storbritannien. Detta kallas 

tillgänglighetsplanering i Storbritannien (Lucas, 2012). 

Tillgänglighetsplaneringen kan beskrivas som planering för olika samhällsgruppers tillgång 

till samhällstjänster och samplanering mellan transportsektorn och andra samhällssektorer för 

att uppnå en sådan tillgänglighet. Tillgänglighetsplaneringen växte fram efter konstaterande 

att olika samhällssektorer inte samverkade i tillräcklig utsträckning och saknade förmåga att 

planera för interaktionen mellan människor, platser och transporter (Trivector, 2015). Ett 

sådant exempel kan vara då den myndighet som ansvarar för sjukvård flyttar ett sjukhus till en 

billigare, mer ocentral tomt i besparingssyfte och kollektivtrafikmyndigheten som en följd av 

detta får ökade utgifter för att upprätthålla god tillgänglighet till sjukvården för medborgarna 

(Halden, 2014).  

 

Storbritanniens tillgänglighetsplanering tillämpas i alla områden, både i städer och på 

landsbygden och drivs av sociala mål. Den genomförs av lokala myndigheter och följs upp på 

nationell nivå (Trivector, 2015). I figur 4 illustreras processen för Storbritanniens 

tillgänglighetsplanering.  
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Figur 4- Sammanställning av hur Storbritanniens tillgänglighetsplanering fungerar (Chapman & Weir, 2008) 

För att jämföra hur tillgängligheten skiljer sig åt mellan olika platser har en rad indikatorer 

tagits fram som stöd i Storbritanniens tillgänglighetsarbete, se tabell 3.  

Tabell 3 – Indikatorer i Storbritanniens tillgänglighetsplanering (Chapman & Weir,2008 översatt i Trivector 2015) 

Kategori Undergrupp Indikatorer och tillhörande gränsvärden 

Tillgänglighet till 

grundskolor 

Primary (ungefär lågstadiet) % elever i grundskoleåldern inom 15 resp. 30 minuter 

från en grundskola med kollektivtrafik/gång 

% elever i grundskoleåldern inom 15 resp. 30 minuter 

från en grundskola med kollektivtrafik/gång 

Secondary (ungefär mellan- 

och högstadiet) 

% elever i grundskoleåldern inom 20 resp. 40 minuter 

från en gymnasieskola med kollektivtrafik/cykel. 

% elever i grundskoleåldern inom 20 resp. 40 minuter 

från en gymnasieskola med kollektivtrafik/cykel 

Tillgänglighet till 

gymnasieskolor 

 % 16-19-åringar inom 30 resp. 60 minuter från en 

gymnasieskola med kollektivtrafik och cykel. 
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Tillgänglighet till 

arbetsplatser (ingen 

skillnad mellan 

typer) 

 % personer i arbetsför ålder (16-74 år) inom 20 resp. 

40 minuter från en plats med mer än 500 arbetsplatser 

med kollektivtrafik/gång och cykel 

% personer med arbetslöshetsersättning inom 20 resp. 

40 minuter från en plats med mer än 500 arbetsplatser 

med kollektivtrafik/gång och cykel 

Tillgänglighet till 

sjukhus 

 % hushåll inom 30 resp. 60 minuter från ett sjukhus 

med kollektivtrafik/gång. 

% hushåll med tillgång till bil inom 30 resp. 60 

minuter från ett sjukhus med kollektivtrafik/gång 

Tillgänglighet till 

allmänläkare 

 % hushåll inom 15 resp. 30 minuter från en 

allmänläkare med kollektivtrafik/gång 

% hushåll med tillgång till bil inom 15 resp. 30 

minuter från en allmänläkare med kollektivtrafik/gång 

Tillgänglighet till 

livsmedelsbutiker 

 % hushåll inom 15 resp. 30 minuter från en 

livsmedelsbutik med kollektivtrafik/gång och cykel 

% hushåll med tillgång till bil inom 15 resp. 30 

minuter från en livsmedelsbutik med 

kollektivtrafik/gång och cykel 

4.1.2 Tillgänglighetsplanering i USA 

I USA är fokus inom tillgänglighetsplaneringen jämlikhet i jämförelse med Storbritanniens 

fokus på social exkludering. Målet är att nå jämlik tillgång till transportmöjligheter och 

därmed jämlik tillgång till service. Tillgänglighetsplaneringen är inte formaliserad som den är 

i Storbritannien men det finns federala policys som uppmanar aktörer inom transportplanering 

att behandla frågor som rör tillgänglighet i sitt arbete (Chapman & Weir, 2008). 

På grund av att det saknas planeringspolicys för tillgänglighetsplanering på nationell nivå och 

på grund av den decentraliserade karaktären av USAs styrning sker tillgänglighetsplaneringen 

på delstatlig eller lokal nivå. Detta gör att aktörerna är fria att anpassa 

tillgänglighetsplaneringen till rådande förhållanden på lokal och delstatsnivå (Chapman & 

Weir, 2008). 

I södra Kalifornien används indikatorer för att mäta tillgänglighet. Indikatorerna mäter hur 

många ”möjligheter” eller aktiviteter som är möjliga att nå inom en given tidsram. Fokus är 

på jobbmöjligheter som i sin tur antas leda till andra möjligheter också. För tillgänglighet till 

arbete finns ett tröskelvärde som inte bör överskridas om jämlika transportmöjligheter ska 

säkerställas. I sammanställningen av indikatorer delas befolkningen upp i olika 

inkomstgrupper och olika etnicitet (Chapman & Weir, 2008). 

4.1.3 Tillgänglighetsplanering i Nederländerna 

I Nederländerna används inte indikatorer för att beskriva tillgänglighet. Istället används en 

zonindelning vilken främst syftar till att minska bilresandet men även till att säkerställa 

tillgänglighet till ekonomiska aktiviteter. I Nederländerna används den så kallade ABC-

policyn vilken klassificerar mark i urbana områden utifrån dess tillgänglighet. ABC-policyn 

matchar ihop tillgänglighetsprofiler med lämpliga mobilitetsprofiler (Chapman & Weir, 

2008). 
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De lägesmässiga tillgänglighetsprofilerna klassificeras som A, B eller C: 

- ”A-lägen” är väldigt tillgängliga med kollektivtrafiken och är ofta lokaliserade vid 

stora knutpunkter för kollektivtrafiken så som centralstationer i stora stadsområden 

- ”B-lägen” har skälig tillgänglighet med både kollektivtrafik och bil och är ofta 

lokaliserade nära både kollektivtrafiken och vägkorridorer 

- ”C-lägen” har dålig tillgänglighet med kollektivtrafiken men bra med bil och är 

vanligtvis lokaliserade nära större vägar 

(Chapman & Weir, 2008) 

De olika profilerna för verksamhetsmobilitet [business mobility profiles] bygger på: 

- antalet anställda per ytenhet 

- mobiliteten hos de anställda till exempel om de är beroende av bil för att utföra arbetet 

- antalet besökare per ytenhet 

- beroende av godstransporter 

(Chapman & Weir, 2008) 

Verksamheter som letar efter en ny lokalisering blir tilldelade mark utifrån den 

tillgänglighetsprofil som bäst matchar verksamhetens mobilitetsprofil. ABC-policyn fungerar 

också så att tillgängligheten anpassas efter befintliga verksamheter i ett område (Chapman & 

Weir, 2008). 

4.1.4 Sammanfattning internationella exempel 
I tabell 4 ges en sammanställning och jämförelse av tillgänglighetsplaneringen i 

Storbritannien, USA (södra Kalifornien) och Nederländerna. Den primära drivkraften skiljer 

sig mellan exemplen men en gemensam nämnare är att de ämnar förbättra tillgängligheten till 

centrum för aktiviteter (Chapman & Weir, 2008). 

I Storbritanniens tillgänglighetsplanering definieras det vad invånarna ska ha tillgänglighet till 

inom bestämda tidsintervall, nämligen grundskolor, gymnasieskolor, arbetsplatser, sjukhus, 

allmänläkare och livsmedelsbutiker. På detta sätt går det att avgöra vad som är bra eller dålig 

tillgänglighet. Även i USA används indikatorer för att mäta tillgängligheten men fokus är 

främst på tillgänglighet till arbete. I USA undersöka särskilt hur tillgängligheten skiljer sig 

mellan människor med olika inkomst och etnicitet.  

I Nederländerna mäts inte tillgängligheten med hjälp av indikatorer utan förstås mer som en 

metod att minska bilanvändningen genom att matcha företag med rätt geografi.  
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Tabell 4 – Översikt av tillgänglighetsplanering i tre länder (Chapman & Weir,2008 översatt i Trivector, 2015) 

Kriterium Storbritannien 
USA (södra 

Kalifornien) 
Nederländerna 

Typ av 

tillgänglighetsplanering 
Omfattande Begränsad 

Reglerad/zonindelad 

markanvändning 

Drivkraft Social exkludering 
Jämlika transporter 

(transport equity) 

Minska bilanvändning 

Säkerställa tillgång till 

ekonomiska center 

Rumsligt fokus Urbant och ruralt Urbant och ruralt Endast urbant 

Organisatoriskt ansvar 

Lokal tillämpning 

Nationell vägledning, 

krav och uppföljning 

Regional utformning och 

tillämpning 

Nationell uppföljning 

Lokal tillämpning 

Regional och nationell 

uppföljning 

Användning för 

utveckling av 

transportplan 

Ja, lokala transportplaner 
Ja, regionala 

transportplaner 

Ja, 

markanvändningsplaner 

Bedömning 

Kontinuerligt enligt 

planeringsprocess 

Vid ett tillfälle som krävs 

för projekt 

Individuellt, men 

upprepas i treåriga 

planeringscykler 

Vid ett tillfälle, men 

upprepas om nödvändigt 

Process 

Bedömningsprocess i 

fem steg med indikatorer 

och samråd 

Analys av 

planeringspåverkan på 

tillgänglighet genom 

indikatorer och samråd 

Fördelning av 

tillgänglighetsbedömning 

av områden baserat på 

områdenas lokalisering 

och användning (ABC-

policyn) 

Standardiserade 

tillgänglighetsindikatorer 

Ja, flera nationella 

standardindikatorer 

Lokala indikatorer 

kompletterar där de 

behövs 

Ja, utvalda lokalt i 

överensstämmelse med 

nationella policys 

Nej 

Fokus för 

tillgängligheten 

Utbildning, arbete, 

sjukvård och 

livsmedelsinköp 

Arbete och ”möjligheter” 
Lokalisering av 

verksamheter 

Fokus på färdsätt 
Kollektivtrafik, cykel, 

gång 
Bil, kollektivtrafik Bil, kollektivtrafik 

Användning för 

utvärdering av projekt 
Ja Nej Nej 

4.2 Svenska exempel 
I en svensk kontext har ett växande intresse att vilja beskriva infrastrukturprojekt i sociala 

termer kunnat noteras (Winter, 2015). Exempelvis fick delegationen för hållbara städer, i sitt 

förlängda uppdrag mellan 2011-2012, i uppgift att särskilt verka för att stärka den sociala 

dimensionen i hållbar stadsutveckling (Delegationen för hållbara städer, 2012).  

4.2.1 Sverigeförhandlingen 

I den aktuella Sverigeförhandlingen ombads de kommuner, regioner och andra intressenter 

som hade för avsikt att vara med i förhandlingen skicka in nyttoberäkningar till 

förhandlingskansliet. I dessa nyttoberäkningar ingick sociala nyttor (Winter, 2015). 

Sverigeförhandlingen är tillsatt av regeringen och ska driva en förhandling om 

medfinansiering i vilken kommuner, regioner, städer och näringsliv är med och påverkar. I 

förhandlingen ingår höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg och Stockholm 

och Malmö. En annan del i förhandlingsuppdraget är att förbättra tillgänglighet, 

bostadsbyggande och öka kollektivtrafiken i Sveriges tre största städer Stockholm, Göteborg 

och Malmö. Förhandlingen ska också se över möjligheterna att ingå överenskommelser för att 
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främja cykling och en utbyggnad av järnvägen i norra Sverige. Slutligen ska förhandlingen 

också testa möjliga finansieringslösningar för Östlig förbindelse och utreda ännu en fast 

förbindelse mellan Sverige och Danmark (Sverigeförhandlingen, 2017).  

När förhandlingsparterna i Sverigeförhandlingen fick i uppdrag att beskriva sociala nyttor av 

kommande investeringar hade de ingen given modell eller vedertaget tillvägagångssätt att luta 

sig mot. De förhandlande parternas redovisade sociala nyttor kan därmed ses som en 

beskrivning av kunskapsläget inom området i dagsläget. I granskningen av de sociala nyttorna 

som redovisats i Sverigeförhandlingen framkommer det att dessa nyttoredovisningar är 

väldigt allmänt hållna och är inte skarpa förhandlingsunderlag. Det verkar således finnas 

kunskapsluckor i hur sociala effekter av infrastrukturprojekt kan beskrivas (Winter, 2015). 

Tillgänglighet är den sociala ”nytta” som flest aktörer berör. Omkring en tredjedel av 

intressenterna diskuterar förbättrad tillgänglighet som en väg till främst jobb och utbildning. 

Somliga resonerar kring att jobbmöjligheterna i och med ökad tillgänglighet kan leda till en 

väg bort från utanförskap och att det i sin tur kan leda till ökad tillit och större inklusion i 

samhället. Några intressenter nämner även ökad tillgänglighet till fritidsaktiviteter, service 

och vänner som positiva effekter (Winter, 2015). 

 

4.2.2 Tillgänglighetsatlaser  
Tillgänglighet som social nytta är också något som andra kommuner och regioner i landet har 

beskrivit och utarbetat analyser för att mäta.  

Landstinget i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, utkom 2011 med ett dokument som 

de kallar ”Tillgänglighetsatlas över Västra Götaland”. Syftet med tillgänglighetsatlasen är att 

den ska utgöra underlag för politiker och planerare i beslut som rör olika områden exempelvis 

utveckling av transportsystemet och lokalisering av olika typer av verksamheter (Västra 

götalandsregionen, 2011). 

I tillgänglighetsatlasen redovisas tillgängligheten som restid med bil respektive kollektivtrafik 

mellan en startpunkt och en eller flera målpunkter. Dessa restider visualiseras i kartor, se figur 

5. I kartorna är länet indelat i ett 500x500 meters rutnät och till dessa rutor är befolknings- 

och arbetsmarknadsstatistik från statistiska centralbyrån kopplat. På detta sätt behöver hänsyn 

tas till administrativa gränser så som kommungränser och det är möjligt att undersöka restider 

mellan olika rutor (Västra götalandsregionen, 2011).  

Ambitionen från Västra Götalandsregionen är att kartorna i atlasen ska utgöra grund för mer 

kvalitativa diskussioner så som tillgänglighet för vem, till vad och till vilken kostnad, både 

miljömässig och ekonomisk (Västra götalandsregionen, 2011).  
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Figur 5- Tillgänglighet, mätt i restid med bil (vänster) respektive kollektivtrafik (höger) till akutmottagningar i Västra 
Götalandsregionen (Västra götalandsregionen, 2011). 

Tillgänglighetsatlasen för Öresundsregionen, ”Tillgänglighet i Öresundsregionen”, utkom 

2014 och påminner mycket om tillgänglighetsatlasen för Västra Götalandsregionen. I 

Öresundsregionens tillgänglighetsatlas belyses hur tillgängligheten ser ut till och från arbetet i 

Öresundsregionen. Tillgängligheten definieras här som restid från en plats till en annan via 

kollektivtrafik respektive bil. Syftet med tillgänglighetsatlasen har bland annat varit att 

beskriva arbetspendling över nationsgränser (Region Skåne, 2014).  

Tillgänglighetsatlasen består av kartor som beskriver vilket område som nås från olika 

centralstationen inom olika tidsintervaller, se figur 6. Dessa områden kan sedan kopplas ihop 

med statistik som beskriver hur många som bor och/eller arbetar inom respektive område 

(Region Skåne, 2014).  

 

Figur 6- Tillgänglighet, mätt i restid med bil (vänster) respektive kollektivtrafik (höger) till Köpenhamns huvudbanegård i 
Öresundsregionen (Region Skåne, 2014). 

 



 37 

4.2.3 Metoder och verktyg för sociala nyttoberäkningar i kollektivtrafiken  

Den nyligen utkomna boken ”Metoder och verktyg för sociala nyttoberäkningar i 

kollektivtrafiken” (2017) är ett resultat av forskning inom ett samarbete mellan Stockholms 

Universitet och Stockholms läns landsting. Bakgrunden till projektet var brist på konsensus 

gällande vilka aspekter av social hållbarhet som är relevant för kollektivtrafikplaneringen och 

brist på kunskap kring hur sociala nyttor kan kvantifieras. Studien genomfördes under 2016 

och delades upp i tre delar. Syftet med den första delen av studien var att fånga upp de 

metoder och verktyg som används idag. Den andra delen syftade till att ta reda på vilken 

kvantitativ metod som kan fånga in social nytta och den tredje delen utfördes för att se vilka 

kompletterande effekter mer kvalitativa infallsvinklar kan ge till uppgiften att kartlägga social 

nytta (Wimark, 2017). 

Den första delen av boken är också sammanställningen av den första delen av studien. Den 

utgörs av en litteraturstudie där det framkommer att det inte råder konsensus gällande hur 

social hållbarhet ska mätas eller definieras. Utifrån de genomgångna studierna kan sex 

kategorier av sambandet mellan kollektivtrafik och sociala faktorer skönjas:  

1. geografiska avstånd mellan arbetsplatser och boende leder till exkludering, s.k. 

rumslig felmatchning   

2. den byggda miljön skapar fysiska hinder för invånarna att använda kollektivtrafiken, 

exempelvis för rörelsehindrade individer   

3. ekonomi och inkomstskillnader skapar barriärer för invånare att använda 

kollektivtrafiken, exempelvis för asylsökande   

4. upplevd rädsla och trygghet leder till att vissa grupper använder kollektivtrafiken 

mindre, exempelvis kvinnor   

5. sociala kontakter och möten i kollektivtrafiken underlättar social sammanhållning   

6. kollektivtrafik leder till en förbättrad hälsa, exempelvis genom minskade utsläpp   

(Wimark, 2017:3) 

I den andra delen konstaterar författarna att kvantitativ modellering av restider och 

tillgänglighet är användbart för att se på hur reseutbud kopplas till sociala faktorer. Det är 

däremot svårt att få en heltäckande bild av hur kollektivtrafik påverkar människors resande 

utan att också ha mer information kring hur de faktiskt reser och hur det resandet skiljer sig åt 

mellan olika geografiska områden. Hur individer upplever sina resmöjligheter beror på vem 

individen är och därför behövs detta perspektiv fångas upp för att ta reda på vilka satsningar 

inom kollektivtrafiken som ger störst social nytta (Wimark, 2017).   

I den tredje och sista delen används en kvalitativ intervjumetod för att bedöma den sociala 

nyttan. I studien intervjuas 30 ungdomar som bor i socioekonomiskt utsatta områden om deras 

resande och möjligheter att delta i samhället. En sak som framkommer i studien är hur 

ungdomarna upplever olika trafikslag. Bussen kopplas samman med lugn och trygghet men 

den upplevs också som långsam och ibland trång. Tunnelbanan å andra sidan är snabb och 

smidig men också stressande, överfull och obehaglig. Tjejerna i studien tenderade i större 

utsträckning än killarna att uppleva tunnelbanan som otrygg. På så vis hävdar författarna att 

den sociala nyttan av utbyggd spårtrafik är mindre än den sociala nyttan av utbyggnad av 

annan kollektivtrafik. Då denna slutsats bygger på hur ungdomarna uppfattar sin tillvaro hade 

det varit svårt att dra en utifrån enbart kvantitativa metoder (Wimark, 2017). 
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4.2.4 Rumsintegration 

Rumsintegration är ett analysmått och kan beskrivas som rumslig tillgänglighet i ett nätverk. 

Detta har utvecklats inom Space Syntax-forskningen. Space Syntax-forskningen undersöker 

kopplingen mellan tillgänglighet och städers utformning och startades på University College 

London av bland annat Bill Hillier. Forskningen har sedan dess vidareutvecklats globalt, 

bland annat på KTH i Stockholm (Spacescape, 2017a).  

Med hjälp av en rumsintegrationsanalys kan närhet mellan olika stadsrum visualiseras genom 

det genomsnittliga avståndet mellan dem, mätt i antal riktningsförändringar. På detta vis 

menar användare av rumsintegrationsanalys att den kan beskrivas som ett mått på upplevt 

avstånd och orienterbarhet. Ett stadsrum som nås från många andra stadsrum med få 

riktningsförändringar har en hög rumslig integration (Spacescape, 2017a). Hur staden visuellt 

hänger samman har betydelse för hur människor orienterar sig och vilka stråk som väljs. 

Denna typ av analys kan fånga både gång-, cykel- och bilflöden (Spacescape, 2016).  

Rumsintegrationen mäts och presenteras som en axialkarta, se figur 7. Gatunätet karteras som 

siktlinjer och därefter beräknas dess konnektivitet vilket resulterar i gatunätets rumsliga 

integration (Spacescape, 2016). I och med att axialkartan baseras på vad vi faktiskt kan se och 

att vi fysiskt kan röra oss så menar aktörer som arbetar med denna typ av analys att 

axialkartan har kognitiv grund. Den utgår från hur vi visuellt och fysiskt medvetandegör 

stadsrummet. På så vis menar aktörer inom området att den skapar en stark länk mellan 

människan och den byggda miljön (Spacescape, 2017a). 

I och med att kartorna kan användas för att fånga orienterbarheten i ett område så kan de 

hjälpa planerare och andra att förstå förutsättningarna i ett befintligt nätverk av gator och 

gångvägar. Det kan sedan ligga till grund för utvärdering av hur en ny plan kommer att 

påverka tillgängligheten mellan olika stadsdelar och inom olika stadsdelar (Spacescape, 

2017a). De kvantitativa analyserna kan också kombineras med mer kvalitativa så som 

intervjuer och vistelseobservationer för att få en mer nyanserad bild av staden eller platsen 

(Spacescape, 2017b).  

Rumsintegration har också använts för att få ökad förståelse kring stadsdelars grad av social 

segregation (Spacescape, 2017a). Ann Legeby (2013) har exempelvis undersökt vilken roll 

stadsformen spelar när det kommer till samnärvaro på offentliga platser och i förlängningen, 

den sociala segregationen. 
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Figur 7- Integration i gatunätet i Stockholm (Spacescape, 2016)  

4.2.5 Sammanfattning svenska exempel 
Av beskrivningen av sociala nyttor av Sverigeförhandlingen, och då framförallt 

höghastighetståg, framhålls tillgänglighet som den viktigaste sociala nyttan för de deltagande 

kommunerna. Tillgänglighet till jobb och utbildning är det som främst behandlas och det finns 

en förhoppning att den ökade tillgängligheten ska innebära en väg bort från utanförskap för 

vissa människor.  

Tillgänglighetsatlaser redovisar restider med bil och kollektivtrafik från bestämda startpunkter 

till olika målpunkter. I tillgänglighetsatlasen för Öresundsregionen finns det ett tydligt fokus 

på arbetspendling. I Västra Götalands tillgänglighetsatlas betonas även att kartmaterialet i 

atlasen bör följas upp med diskussioner om exempelvis vem som reser var.  

Även i boken Metoder och verktyg för sociala nyttoberäkningar i kollektivtrafiken (2017) dras 

slutsatsen att kvantitativa studier av tillgänglighet bör följas upp med kvalitativa studier för att 

fånga in den sociala nyttan. Detta nämns också för den mer småskaliga 

tillgänglighetsanalysen som rumsintegration innebär. För att få en mer nyanserad bild av 

tillgängligheten rekommenderas att vistelseobservationer och/eller intervjuer genomförs.  
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DEL 2 – EMPIRISK STUDIE 
Sociala aspekter av tillgänglighet inom projektet Sociala planeringsunderlag 
Del 2 av studien presenterar resultatet från den empiriska undersökningen i vilken projektet 

Sociala planeringsunderlag har följts under det första halvåret av 2017. Syftet med den 

empiriska studien har varit att undersöka hur deltagarna inom projektet verkar se på de sociala 

aspekterna av tillgänglighet. Tillvägagångssättet och materialinsamlingen i den empiriska 

studien kan beskrivas som dels deltagande observation och dels som en kvalitativ 

innehållsanalys.  

Jag har deltagit vid fem stycken möten och en workshop som ägt rum inom ramen för 

projektet. Min roll under mötena och workshopen kan beskrivas som en observatörsroll. 

Ambitionen med observationer är ofta att studera en naturligt förekommande situation 

(Alvehus, 2013). Jag har inte aktivt deltagit i mötena och workshopen utan har varit där för att 

lyssna på vad som sägs och observera om vad som förefallit vara lätt eller svårt att tala om. 

Jag har varit öppen inför deltagarna med varför jag närvarat på mötena och workshopen. 

Att jag har haft en roll som observatör kan anses problematiskt då det inte är möjligt att bara 

observera någonting utan att också påverka detta. Observation som metod har blivit kritiserat 

just för att den utgett sig för att vara objektiv. I jämförelse är det vanligare att problematisera 

forskarens roll i exempelvis intervjuer och fokusgrupper där påverkan från forskaren är mer 

uttalad. Påverkan av forskaren blir mindre vid observation men den blir också mer 

problematisk då syftet är att observera något utanför sin egen påverkan (Alvehus, 2013).  

Charlotte Aull Davies (2007) menar att det inte finns något som är mer eller mindre fint 

gällande att vara fullständig observatör eller deltagare. Vi kan aldrig studera något vi inte har 

kontakt med. Det viktigaste är att reflektera kring sitt deltagande. Aull Davies (2007) 

definierar vidare reflexivitet som att återvända till sig själv. I samhällsvetenskap handlar det 

oftast om att reflektera kring att produkten av forskningen är påverkad av människan bakom 

forskningen och av själva forskningsprocessen. Denna påverkan kan skönjas ända från valet 

av ämne till rapporteringen av studiens resultat. En vidare reflektion kring använd metod i 

denna studie återfinns i kapitlet Diskussion.  

Under de flesta av observationstillfällena har jag fört anteckningar i ett anteckningsblock. Jag 

valde avsiktligen bort att föra anteckningar direkt på datorn då jag upplevde att datorn 

skapade en mer konstlad situation. Jag har även tillgodosett mig fler minnesanteckningar än 

mina egna efter mötestillfällena för att stämma av om jag uppfattat vissa saker på samma vis 

som övriga deltagare och på det viset menar jag att studiens reabilitet stärkts.  

Utöver mötena och workshopen genomfördes även sex stycken intervjuer via telefon med 

utvalda forskare inom projektet Sociala planeringsunderlag. Jag var med som medlyssnare på 

två av dessa telefonintervjuer efter godkännande av de intervjuade forskarna. För de 

intervjuer jag inte kunde medverka vid har jag tagit del av minnesanteckningar från dessa. Jag 

tog även del av minnesanteckningar från en gruppintervju med ett fåtal forskare på VTI. Min 

materialinsamling vid dessa tillfällen kan beskrivas som en kvalitativ innehållsanalys i vilken 

jag sökt efter bakomliggande teman i materialet jag analyserat (Bryman, 2011). Efter att det 

empiriska materialet samlats in kategoriserades det, efter många genomläsningar, i olika 

teman efter vad som föreföll vara de vanligt förekommande diskussionerna under arbetet med 

förstudien.  
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5. Projektet Sociala planeringsunderlag 

Projektet Sociala planeringsunderlag har utförts på uppdrag av Trafikverket i samarbete med 

VTI (statens väg- och transportinstitut) och Uppsala universitet. Projektet består av en 

kärngrupp bestående av fyra personer. En projektansvarig från Trafikverket, en projektledare 

från VTI, en forskare från Uppsala universitet med expertis inom kvantitativ geografisk 

analys och en student och tillika medarbetare till forskaren från Uppsala. Vid de möten jag 

medverkat vid med kärngruppen har sakfrågor kopplat till projektet främst diskuterats men 

även framdriften i projektet har avhandlats.  

På Trafikverket finns en beställargrupp knuten till projektet. Beställargruppen består av 

representanter från Trafikverkskontor i hela landet och alla har haft ett uttalat intresse för de 

frågor som projektet berör.  

Jag har närvarat vid samtliga av de möten och den workshop där beställargruppen har 

medverkat. Det första mötet var ett digitalt möte via Skype under vilket syftet med projektet 

presenterades av kärngruppen och samtliga deltagare fick möjlighet att berätta vad de hade för 

förväntningar på projektet och vad deras koppling till ämnet var. Under den genomförda 

workshopen bjöds utöver beställargruppen även en referensgrupp in beståendes av forskare 

och konsulter med koppling till ämnet. Under workshopen presenterades resultatet av 

förstudien så långt och deltagarna fick diskutera detta och komma med inspel till projektet. 

Vid det sista mötet med beställargruppen presenterade kärngruppen vad projektet landat i för 

slutsatser och vad de valt att gå vidare med inför kommande pilotstudier. Samtliga möten 

sammanfattas i tabell 5.  

Tabell 5 – Sammanställning av de möten och den workshop som ingår i den empiriska studien  

Datum 

för möte 
Typ av möte Plats för möte Deltagare 

8/12–2016 Uppstartsmöte KTH, Stockholm Kärngruppen 

16/2–2017 Planeringsmöte KTH, Stockholm Kärngruppen 

23/2–2017 Introduktionsmöte Digitalt via Skype 
Kärngruppen samt 

beställargruppen  

5/4–2017 
Planerings- och 

avstämningsmöte 
KTH, Stockholm Kärngruppen  

25/4–2017 Workshop Stockholm City Conference Centre 

Kärngruppen, 

beställargruppen samt 

referensgruppen 

23/5–2017 Avslutningsmöte Trafikverket, Stockholm 
Kärngruppen samt 

beställargruppen 

 

Arbetet med förstudien har innefattat en mer kvantitativ del som har bedrivits från Uppsala 

universitet och en mer kvalitativ del som bedrivits på både KTH och VTI. Den kvantitativa 

gruppen har fokuserat på att ta reda på vilka analysmetoder och vilken data som finns att tillgå 



 42 

och kartlägga vad som ryms inom dessa metoder. Den kvalitativa gruppen har fokuserat på att 

kartlägga hur social tillgänglighet kan förstås och hur vi kan beskriva den. Förhållandet 

mellan den kvantitativa och den kvalitativa delen sammanfattas i figur 8 som beskriver arbetet 

med förstudien.  

  

Figur 8- Sammanfattning av arbetet med förstudien. Bild hämtad från powerpoint visad av kärngruppen under workshopen. 

Som en del i projektet har forskare, som framförallt arbetar med kvalitativ metod, intervjuats 

via telefon inom den kvalitativa studien för att ge svar på vad de anser är viktigt att tänka på i 

projektet. De intervjuade kvalitativa forskarna har följande titlar och ämnesområden av 

intresse:  

- Forskare A, Professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet. Forskar om genus- 

och landsbygdsfrågor samt urban och regional utveckling 

- Forskare B, Doktorand på Karlstads universitet. Forskar om reseupplevelser och 

tillgänglighet inom (vardagligt) hållbart resande 

- Forskare C, Fil. dr. i kulturgeografi och ekonomisk geografi samt docent i urbana 

studier. Forskar om jämställdhet, regional utveckling och planering med inriktning 

hållbar mobilitet. 

- Forskare D, Docent i etik och lektor i didaktik vid Uppsalauniversitet med intresse för 

miljöetisk forskning, mobilitet, klimaträttvisa och utbildning och hållbar utveckling. 

- Forskare E, Postdoktor vid Uppsala universitet. Forskare i barn- och 

ungdomsvetenskap. 

- Forskare F, Adjungerad professor på Kungliga tekniska högskolan samt 

forskningsledare på VTI. Arbetar med frågor som planeringsprocesser, makt och 

miljörättvisa inom transportområdet. 

 

Projektledaren från VTI genomförde även en mindre gruppintervju med några forskare på 

VTI av samma skäl som intervjuerna genomfördes.  
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6. Resultat 

Projektet Sociala planeringsunderlag har pågått under sex månader och under denna tid har 

jag följt projektet. Under projektets gång har vissa teman och diskussioner varit extra 

frekventa. Metodologiskt har det dels handlat om vad olika analysverktyg kan bidra med, hur 

sociala kategoriseringar bör hanteras och om kvantitativ metod är tillräcklig när det kommer 

till att fånga in och beskriva tillgänglighet ur ett socialt perspektiv. Dessa diskussioner 

beskrivs under Metodologiska diskussioner. De teoretiska resonemang som det pratades om 

tidigt i projektet har i stor utsträckning följt med hela projektet och låg slutligen till grund för 

de analysidéer som projektdeltagarna konstaterade var mest spännande att gå vidare med. 

Dessa teoretiska perspektiv har varit social exkludering och transport poverty, rumslig 

felmatchning och tidsgeografi. De teoretiska perspektiven beskrivs närmre under Teoretiska 

diskussioner. Under projektets gång har särskilt tre teman varit vanligt förekommande. Dessa 

har varit frågor som rör glesbygden, vilka Trafikverket planerar för och vilka mål som är 

aktuella för projektet. Dessa tre ämnen har följt med hela projektet och diskussionerna 

gällande dessa ämnen ryms under rubriken Tematiska diskussioner. Sist i varje avsnitt 

presenteras de ställningstaganden som kärngruppen gjort utifrån diskussionerna vilket är det 

som de ämnar gå vidare med i eventuella pilotstudier.  

Generellt har samtalen och diskussionerna under projektets gång varit lugna och det har aldrig 

riktigt uppstått tydliga meningsskiljaktigheter. Vid ett tillfälle under den genomförda 

workshopen framfördes dock frustration från en av deltagarna från Trafikverket. 

Tjänstepersonen menade att det inte spelar så stor roll vad planerare på Trafikverket tycker är 

viktigt då det ändå är politiken som fattar beslut i slutänden.  

6.1 Metodologiska diskussioner 
6.1.1 Analysverktyg 

Den kvantitativa delen av kärngruppen har haft som uppdrag att undersöka och presentera vad 

det finns för tillgänglig data och analysmetoder som kan svara mot det som projektet ämnar 

undersöka.  

Redan från starten av projektet på mötena med kärngruppen har framförallt ett 

mobildatamaterial som kallas MIND förespråkats av deltagarna med kvantitativ inriktning. 

Mobildatan MIND innefattar data från cirka två miljoner mobiltelefonanvändare och levereras 

till Uppsala universitet från en telefonoperatör. Datamaterialet är helt anonymiserat och kan 

inte kopplas till privatpersoner. Datamaterialet levereras till universitetet i form av mastfiler, 

alltså de registreringar som telefonmasterna har gjort, och omarbetas i ett statistikprogram för 

att kunna användas i vidare analys. Utifrån datan är det möjligt att se hur mobiltelefonerna rör 

sig dygnet runt med hjälp av de master som mobilerna kopplar upp sig mot. Koordinaterna för 

mobilerna blir inte exakta men det går att se rörelsemönster på kvartersnivå över hela Sverige. 

Materialet blir dock mer exakt ju tätare masterna står vilket gör att datan blir bäst för städer 

där mastområdena är mindre än på glesbygden där mastområdena är större. Genom att 

undersöka mönster i mobildatan är det möjligt att göra antaganden om var människor bor, var 

de arbetar och till viss del även vilka färdmedel de använder (utifrån hur snabbt de 

transporterar sig från en mast till en annan).  

Mobildatan är gratis för forskarna på Uppsala universitet i utbyte att de levererar de analyser 

som telefonoperatören vill ha. Mobiltelefondatan MIND togs emot positivt av deltagarna 

under den genomförda workshopen men viss oro framfördes gällande möjligheten att använda 
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datan på lång sikt då det enbart är Uppsala universitet som har tillgång till datan samt att den 

är avhängd på telefonoperatörens vilja att leverera materialet. De anställda på Trafikverket 

framförde under workshopen och under det avslutande mötet på Trafikverket att de gärna såg 

att projektet undersökte de verktyg som redan finns på Trafikverket och som används idag. 

Något som flera av deltagarna under workshopen också poängterade var att det är viktigt att 

de metoder och verktyg som projektet förespråkar ska vara lätta att använda. En risk som 

framfördes var att om verktygen blir för svåra att använda kanske de inte används 

överhuvudtaget. 

Trots projektets ambition om att se brett på vilka analysmetoder och data som finns 

tillgängligt har mycket fokus lagts på MIND och en annan databas som heter PLACE vilken 

också Trafikverket enbart kan få tillgång till via ett universitet. På möten med kärngruppen 

har projektledaren och projektansvarig för projektet påmint om projektets ambition att 

undersöka på bred front gällande vad som finns att tillgå när det kommer till data och 

analysverktyg. Mot slutet av projektet presenterades även andra verktyg och data så som GIS 

(geografiska informationssystem).  

I diskussionerna under workshopen framkom också generella aspekter gällande kvantitativa 

metoder. Några deltagare undrade hur administrativa gränser och gränsregioner bör hanteras 

så som resandet i Öresundsregionen. En deltagare menade att det också är viktigt att 

undersöka stora bolags tillgänglighet i Sverige. Den svenska gruvdriftkoncernen LKAB har 

exempelvis sin verksamhet på platser där det generellt är sämre tillgänglighet för människor. 

Inför det planerade kommande skedet med framtagande av pilotstudier framhöll kärngruppen 

att analyser med hjälp av MIND och PLACE är intressant. Detta skulle i sådant fall utformas 

som ett samarbete mellan VTI, Uppsala universitet och Trafikverket. Genom detta samarbete 

innebär pilotstudierna ingen finansiell risk för Trafikverket och resultaten från pilotstudien 

kan guida det fortsatta arbetet på Trafikverket med att ta fram de sociala 

planeringsunderlagen. 

6.1.2 Kvantitativ och kvalitativ metod  

Metodfrågorna under projektets gång har främst rört vad kvantitativ metod kan ge projektet 

och i vilken utsträckning kvantitativa analyser bör kompletteras med kvalitativa.  

Enligt forskare C handlar sociala aspekter av tillgänglighet om kvalitéer och förståelser som 

inte låter sig kvantifieras och hen menar att detta går emot Trafikverkets ambition att försöka 

räkna på det mesta. Forskare C anser att det behövs nya sätt att tänka kring metoder. Hen 

menar att trafikplanerare skulle tjäna en del på att ta till sig kvalitativa aspekter. Forskare C 

upplever det som att det finns en uppfattning om att om en kunskap inte ryms inom en modell 

eller i ett verktyg så är det som att den kunskapen inte finns. Hen menar att i ett samhälle som 

präglas allt mer av skillnader i exempelvis inkomstnivåer och socioekonomisk bakgrund är 

det viktigt att undersöka hur vi ska ta hänsyn till känslan av att känna sig exkluderad. 

 

Vidare menar forskare C att det finns delar av Sverige som redan idag känner sig bortglömda 

och utelämnade. Hen refererar i första hand till ”Norrland” men menar att det också rör 

landsbygden i södra och östra delarna av landet. Forskare C menar att en beräkningsmodell 

inte tar hänsyn till att vissa människor inte får sina grundläggande behov tillgodosedda. Hen 

anser att tillgång till skolor och livsmedelsbutiker borde vara offentliga angelägenheter samt 

tillhandahållandet av en infrastruktur som är hel och säker. Risken med att vissa grupper i 

samhället känner sig bortglömda, menar forskare C, är att spänningarna i samhället ökar.  
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Forskare C anser också att individen ofta försvinner i de traditionella sätten att mäta 

tillgänglighet i form av exempelvis avstånd mellan A och B. Enligt hen finns det en 

övergripande diskurs om mobilitet och tillgänglighet inom transportområdet som utgår från en 

mobil, yrkesarbetande, funktionell (kognitivt och materiellt) individ med inflytande över sin 

mobilitet. Forskare C anser att den mobila individen ofta betraktas som könlös. Det är 

”pendlaren” eller ”resenären”. Hen efterfrågar redskap för att bryta ner den ”resenären” och 

tydliggöra vem den är. I kostnadsnyttoanalyser anser forskare C att allt som skulle kunna 

skapa friktion aggregeras bort i modellen. Hen medger dock att det är nödvändigt att 

aggregera data ibland för att kunna göra vissa analyser men att det är viktigt att ha ett 

intersektionellt perspektiv i analyserna som följer den beräkningen.  

 

Forskare B intervjuades både enskilt och var även närvarande på den genomförda workshopen 

med referensgruppen. Vid båda dessa tillfällen framhöll hen vikten av den subjektiva, 

upplevda tillgängligheten i motsats till den objektiva tillgängligheten. Den objektiva 

tillgängligheten kan enligt forskare B förstås som tid och avstånd till förutbestämda 

målpunkter medan den subjektiva tillgängligheten handlar om hur människor upplever sin 

tillgänglighet. För att fånga den subjektiva, upplevda tillgängligheten behövs samtal med 

människor. Forskare B menar i sin intervju att den objektiva tillgängligheten är sämre på 

glesbygden men alla människor som bor på glesbygden behöver inte nödvändigtvis uppleva 

att de har dålig tillgänglighet. De kan ha god tillgänglighet till platser eller områden de 

värderar väldigt högt, exempelvis en skog.  

Vikten av att studera den upplevda tillgängligheten var något som många av deltagarna som 

medverkade under workshopen med referensgruppen fastnade för. Detta var också något som 

förordades av beställargruppen på Trafikverket under det avslutande mötet på Trafikverket, 

att de kvantitativa materialen bör kompletteras med studier av den upplevda tillgängligheten.  

Studier av den upplevda tillgängligheten förordades även delvis av kärngruppen men i och 

med att skalan för projektet är på en övergripande nivå kan studier av den upplevda 

tillgängligheten bli allt för detaljerat. 

6.1.3 Syftet med projektet 
Parallellt med diskussioner om hur projektet ska genomföras så har också frågan om vad 

projektet ska göra upprepats många gånger. Detta har bland annat förtydligats vid de flesta av 

mötena med kärngruppen och vid den genomförda workshopen med referensgruppen. Även 

på det sista avslutande mötet på Trafikverket med beställargruppen presenterades syftet åter 

igen.  

Fokus för projektet har varit att ta fram beskrivningar av hur den tillgänglighet som 

Trafikverket levererar ter sig i ett socialt perspektiv.  Nivån har koncentrerats till en 

översiktlig nivå i Trafikverkets planering som underlag vid framtagande av exempelvis 

nationell plan och länsplan. 

 

Projektet har en kvantitativ inriktning då det går ut på att finna metoder som kan visualisera 

den sociala tillgängligheten i ett kartmaterial. Uppdraget består inte i att förklara varför något 

ser ut som det gör. Att undvika diskussioner om varför tillgängligheten inte är god ur ett 

socialt perspektiv har varit svårt under projektets gång trots att projektets projektansvarige har 

varit tydlig med att frågan om varför är ett senare skede.  
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Några av tjänstepersonerna på Trafikverket har uttryckt viss frustration över detta då de vill 

ha fram ett material snabbt. Ett material som helst ska kunna säga vad som är bra och vad som 

är dålig tillgänglighet med hjälp av indikatorer för att det snabbt ska gå att peka ut var 

tillgängligheten brister och var åtgärder behövs. Den tjänsteperson som framförde detta 

tydligast var en tjänsteperson från Trafikverket region norr. 

 

6.1.4 Sociala kategoriseringar 
Genom hela förstudiearbetet har frågan om olika sociala kategoriseringar diskuterats inom 

kärngruppen. Kärngruppen har valt att kalla det för ”kategoriseringar” och inte ”grupper” på 

grund av att ordet ”grupper” kan uppfattas som att individerna känner varandra när de i själva 

verket enbart delar karaktäristiska egenskaper med varandra. För att kunna urskilja mönster i 

stora mängder data och för att kunna beskriva resultaten av analyser kan kategoriseringar av 

människor vara nödvändigt. Hur människor delas upp ger olika bilder av verkligheten. Är 

någon ”cyklist” eller ”bilist”? Eller ”man” eller ”kvinna”? Det som diskuterats inom 

kärngruppen har varit hur dessa kategoriseringar görs på bästa sätt och vilka risker som finns 

med att kategorisera människor. De risker som har diskuterats har varit att olika 

kategoriseringar kan cementera och reproducera kategorier och mönster vi tror är sanna och 

det finns även en risk att kategorierna blir för snäva och vissa individer glöms bort. Under 

diskussionerna har olika exempel på detta givits. Om en kategorisering baserat på kön görs 

finns det exempelvis en risk att missa att det är många faktorer som skiljer en kvinna från en 

annan kvinna eller en man från en annan man. Det som tagits upp som ett exempel på denna 

problematik är sexualitet. Män som inte tillhör heteronormen faller ofta utanför statistiken. 

För att undvika att fastna i gamla mönster har gruppen haft som ambition att ha ett 

intersektionellt förhållningssätt.  

 

Under den genomförda workshopen diskuterades etnicitet utifrån att det ofta är en kategori 

som efterfrågas i resvaneundersökningar. En av deltagarna som arbetar på Trafikverket med 

resvaneundersökningar berättade att många frågar om det finns statistik om etnicitet kopplat 

till resvaneundersökningarna men att den informationen inte finns idag. Att etnicitet inte 

behandlas i resvaneundersökningen trodde den anställde på Trafikverket berodde på att frågan 

om etnicitet kan anses vara känslig och hen uppfattade det som att det kan tyckas vara ”fult” 

att prata om det. ”Inkomst” framkom även som en känslig kategori under workshopen men 

det fördes inget vidare resonemang kring det. 

Etnicitet som social kategorisering diskuterades även under gruppintervjun med 

forskargruppen. Forskarna menade att etnicitet ibland tas upp som någonting som är svårt att 

synliggöra men egentligen finns det uppgifter om utländsk härkomst i befolkningsregistret. 

Dock hävdade forskargruppen att det kan vara för snävt att enbart undersöka utländsk 

härkomst då vilket land en individ kommer ifrån kan spela roll i frågan om den utländska 

härkomsten påverkar tillgängligheten. Forskargruppen tror inte att tillgängligheten påverkas 

negativt för människor från exempelvis USA, Norge eller Danmark.  

Forskargruppen menade vidare att det viktigaste att tänka på när det gäller sociala kategorier 

är hur dessa verkar i tid och rum. De rörelser som görs speglar segregationen då människor 

rör sig på olika platser och på olika sätt på olika tider av dygnet. För att inkludera ett 

tidsmässigt och ett rumsligt perspektiv menar de att de sociala kategoriseringarna kanske 

måste brytas upp. De ansåg också att kärngruppen bör våga prioritera och välja ut ett fåtal 

kategorier som ska ingå i pilotstudierna för att på så vis skapa möjligheter för starkare 

analyser. 
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En av de telefonintervjuade forskarna nämnde barn som en viktig social kategori. Forskare E 

forskar kring barns rörlighet och kan konstatera att barn är en social kategori som är väldigt 

diversifierad. Barns tillgänglighet är beroende av andra sociala kategorier så som klass och 

etnicitet. Däremot är inte kön något som är utfallsgivande för graden av mobilitet för barn. 

Skillnaderna i barns mobilitet är tydligast inom kategorin ”klass”. Barn till 

medelklassföräldrar har ofta god potentiell tillgänglighet men deras rörlighet hindras av 

föräldrarnas oro kring trafikmiljön.  

 

Klasskillnader generellt tar en av de andra intervjuade forskarna upp. Forskare F menar att 

klassfrågan är den verkligt viktiga frågan och en fråga det talas alldeles för lite om i Sverige 

idag då det är en politisk fråga. Enligt forskare F anser många idag att det är obekvämt att 

diskutera klassfrågan då det finns en föreställning om att alla har tillgång till en 

grundläggande välfärd. Hen anser att det är viktigt att fråga sig vad som är ekonomiskt 

möjligt för olika personer. En bussbiljett kan exempelvis vara en stor utgift för en individ.  

 

Funktionshinder uppkom under workshopen som en viktig kategori att studera men det 

konstaterades samtidigt att det är en svår social kategori att fånga. Det finns idag inte några 

register över vilka människor som har någon typ av funktionsvariation. En av deltagarna på 

workshopen föreslog att det eventuellt skulle kunna gå att få tillgång till register över vilka 

som har handikapptillstånd. Det konstaterades dock att den sociala kategorin funktionshinder 

är väldigt heterogen. Ett funktionshinder kan exempel vara en hörselskada, förlamning eller 

psykisk ohälsa. Vilken typ eller vilka typer av funktionshinder en individ har påverkar hur 

den individen rör sig på olika platser. 

 

På grund av avsaknaden av statistiskt material som kartlägger funktionshinder är det inte en 

av de sociala kategorier som kärngruppen förordar för pilotstudien vilket de presenterade på 

det avslutande mötet på Trafikverket med beställargruppen. De sociala kategoriseringar som 

kärngruppen valt att gå vidare med till pilotstudierna är kön, etnicitet, ålder och 

socioekonomisk position (kan också benämnas ”klass”). Inom socioekonomisk position ryms 

exempelvis utbildningsnivå, sysselsättning och disponibel inkomst. 

 

6.2 Teoretiska diskussioner 
Genom hela arbetet med förstudien har frågan kring vad tillgänglighet ur ett socialt perspektiv 

egentligen är existerat. Den intervjuade forskargruppen på VTI menar att ingen vet vad 

grundläggande tillgänglighet är och inte heller vad social tillgänglighet är. De resonerar att 

grundläggande tillgänglighet kan vara tillgång till service, arbete och kultur. De anser vidare 

att det analyser av vad god och dålig tillgänglighet är inte nödvändigtvis behöver stämma 

överens med vad människor som använder ett område upplever. Det kan därför vara viktigt att 

försöka hitta en metodik som inkluderar den kunskap som finns i lokalsamhället. Med andra 

ord, kombinera de kvantitativa analyserna med kvalitativa analyser. Frågor som 

forskargruppen anser vara av vikt för en kvalitativ analys är exempelvis ”Har du råd att 

resa?”, ”Vilka målpunkter behöver du nå?” och ”Känner du dig trygg?”. När dessa frågor 

kopplas till olika sociala grupper beskrivs sociala aspekter av tillgänglighet enligt 

forskargruppen.  

 

Forskare F nämner också möjligheten att ta sig till centrala funktioner som en del i vad social 

tillgänglighet är. När en förflyttning krävs, exempelvis till en skola, ska det kunna göras inom 

en rimlig tid och till en rimlig kostnad. Forskare F anser vidare att tillgänglighet inte kan 

skapas med enbart ett transportslag. Om det är svårt att ordna kollektivtrafik på vissa platser 

så kan respeng för att kunna åka taxi vara ett alternativ.  
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Under workshopen med referensgruppen och under det avslutande mötet med 

beställargruppen presenterade kärngruppen ett antal perspektiv på vad tillgänglighet ur ett 

socialt perspektiv kan vara utifrån ett teoretiskt perspektiv. Ett av dessa perspektiv var social 

exkludering och transportexkludering. De faktorer som presenterades som påverkar om en 

individ är socialt exkluderad och transportexkluderad är individuella faktorer (exempelvis 

lön), strukturella lokala faktorer (exempelvis var en individ bor och jobbar) och strukturella 

globala faktorer (exempelvis arbetslöshet och migration). I presentationen av detta perspektiv 

poängterades det att social exkludering och transportexkludering inte nödvändigtvis behöver 

vara sammankopplade men att de samverkar och tillsammans skapar transport poverty. Även 

om två individer objektivt sätt har samma tillgänglighet kan individuella faktorer så som 

otrygghet påverka den realiserade tillgängligheten, alltså om individen vill resa eller inte. 

 

Som exempel på vad transport poverty är beskrev kärngruppen att låginkomsttagare tenderar 

att spendera mest pengar på sina resor i förhållande till sin inkomst men har sämst 

tillgänglighet. Låginkomsttagare tenderar ofta att resa mest i sitt närområde och majoriteten 

av resorna går till arbete eller skola och en mycket mindre del går till ”sociala” resor. I 

Sverige har inte denna typ av studier gjorts och kärngruppen menar att det därför kan vara 

intressant att se om detta stämmer i en svensk kontext.  

Ett annat perspektiv som togs upp var rumslig felmatchning vilket kärngruppen beskrev som 

situationen då en individ bor på en plats men måste färdas lång väg för att nå det arbete som 

matchar individens kompetens. Detta fenomen har inte studerats i en svensk kontext tidigare. 

Kärngruppen menade att det är möjligt att rumslig felmatchning är mer synligt i större städer i 

Sverige så som Stockholm där det kan vara väldigt dyrt att bo nära arbetet. I mindre städer är 

avstånden oftast kortare mellan arbete och bostad. Rumslig felmatchning är sammankopplat 

med transport poverty och kan enligt kärngruppen användas för att förklara varför vissa 

grupper är överrepresenterade i arbetslöshetsstatistik. Om en individ inte har råd att resa och 

mest rör sig inom sitt närområde är risken stor att individen inte har så många kontakter på 

arbetsmarknaden. 

 

Ett tredje perspektiv som presenterades under workshopen med referensgruppen var rättvisa 

och figur 9 visades. Denna bild refererade även forskare C till under telefonintervjun. I den 

första bilden illustreras ”jämlikhet”, de resurser som finns ska fördelas lika oavsett olika 

individers behov. I bilden i mitten illustreras ”rättvisa”, de resurser som finns ska fördelas 

baserat på olika individers skilda behov och slutligen, i bilden till höger har istället det 

strukturella hindret adresserats och tagits bort.  

 

Forskare C refererar under sin intervju till forskaren Susan Fainstein som brukar använda 

bilden i figur 9 för att driva sitt ställningstagande att de med störst resursbehov bör prioriteras 

i alla lägen. Forskare C anser att Fainsten har rätt i detta och att vi bör fråga oss vem som ska 

ha tillgång till vad, vem som ska ha lådorna och hur lådorna kan omfördelas och hur vi ska 

avgöra när en individ behöver en låda och när det inte behövs. Under kärngruppens 

presentation under workshopen med referensgruppen lyftes också frågan vad 

transportsystemets uppgift är. Är det att omfördela lådor eller rent av ta bort det strukturella 

hindret som i bilden utgörs av staketet? I kärngruppens presentation gjordes det också tydligt 

att förstudien inte ämnar undersöka hur lådorna ska fördelas utan snarare undersöka hur långa 

olika individer är, alltså göra en beskrivning av hur nuläget ser ut. 
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Figur 9- Jämförelse av jämlikhet och rättvisa. Bild hämtad från powerpoint visad av kärngruppen under workshopen. 

Forskare D anser också att vad hen benämner som social rättvisa är en viktig faktor att studera 

inom förstudien. Det som är viktigt att studera kopplat till sociala rättvisa anser forskare D är 

att försöka studera om människor kan göra det som de vill göra. Kan de ta sig till jobbet, 

upprätthålla sociala relationer och bo där de vill bo? På vilket sätt transporter bidrar till ett 

gott liv ser också olika ut för olika människor. Hen menar att bilen är viktig för många 

människors förmåga att leva de liv de vill, trots vetskapen om bilens negativa miljöpåverkan. 

En rättvis fördelning av resurser är viktig men konverteringsfaktorer är också viktiga. Har du 

en cykel måste du kunna cykla. Dessa konverteringsfaktorer kan vara individuella, sociala 

och/eller miljömässiga.  

Vilken geografisk skala som är intressant för att beskriva sociala aspekter av tillgänglighet har 

också diskuterats på mötena med kärngruppen. På ett möte med kärngruppen diskuterades 

Christallers centralortsteori utifrån hur många människor det måste bo på en plats för att få ett 

visst serviceunderlag. Kärngruppen diskuterade att det är viktigt att ge en nyanserad bild av 

icke-funktionella områden. Det handlar inte bara om glesbygd och stad i Sverige utan också 

om förorterna kring staden. Botkyrka kommun framkom som ett exempel på en 

kranskommun till Stockholm där många människor lever i utanförskap. Serviceutbudet är 

stort men tillgången till jobb är dålig.  

Tidsgeografi har av kärngruppen beskrivits som en metod för att synliggöra hur människor 

reser. Människor reser på olika sätt beroende på hur deras sociala och rumsliga förutsättningar 

ser ut. Saker som kan styra resemönstren är exempelvis matbutikens öppettider, arbetstider 

och familjeförhållanden. Den tidsgeografiska teorin synliggör kedjeresor och att individer 

sällan reser mellan A och B utan har flera stopp på vägen.  

Under det avslutande mötet med beställargruppen presenterade kärngruppen de analysidéer de 

förordar för pilotstudierna. Analysidéerna tar avstamp ur fyra förhållningssätt på hur 
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tillgänglighet ur ett socialt perspektiv kan beskrivas. Dessa är transport poverty, rumslig 

felmatchning, tidsgeografi och även upplevd tillgänglighet.  

6.3 Tematiska diskussioner  
Utöver de metodologiska och teoretiska diskussionerna har framförallt tre övergripande teman 

varit mer framträdande än andra. Det ena temat har varit glesbygdsrelaterade frågor som 

framförallt har framförts från medverkande från Trafikverket region norr. Det andra temat rör 

resor – vem är resenären och hur reser denne resenär? Det tredje temat rör mål. 

6.3.1 Var ska det vara bra tillgänglighet? 

Redan på det inledande Skypemötet med beställargruppen från Trafikverket, då kärngruppen 

presenterade syftet med projektet Sociala planeringsunderlag, klargjorde en tjänsteperson 

från Trafikverket region norr att geografin är viktig att ta hänsyn till i projektet. 

Tjänstepersonen framförde att det är en självklarhet att tillgängligheten är sämre i norra 

Sverige.  

På det avslutande mötet med beställargruppen framförde samma tjänsteperson från 

Trafikverket region norr att det är viktigt att i arbetet med kartläggning av tillgänglighet ta 

hänsyn till hur centraliseringen av polis och sjukvård påverkar på människors känsla av 

trygghet. Centraliseringen av funktioner gör att tuffare krav ställs på infrastrukturen, särskilt 

under vintern. Generellt anser tjänstepersonen att klimatets påverkan bör hanteras inom 

projektet. 

Tjänstepersonen från Trafikverket region norr anser vidare att i norra Sverige är ofta 

landsvägarna samma sak som lokalgator och en god användbarhet för oskyddade trafikanter 

är svår att säkerställa. Den tunga trafiken måste fram på vägarna men det sker ofta på de 

boendes bekostnad. 

Även demografiska frågor problematiserades under det avslutande mötet med 

referensgruppen på Trafikverket av tjänstepersonen från Trafikverket region norr. Hen 

framförde att det är svårt i region norr att få kvinnor att bo kvar, särskilt de unga och 

välutbildade och tjänstepersonen framförde att Trafikverkets roll i att skapa ett attraktivt län 

kan problematiseras. I norra Sverige finns också en stor del åldrande befolkning som har 

långa avstånd till sjukhus till följd av centraliseringen och valet att bo hemma. 

På workshopen med referensgruppen framfördes oro att projektet Sociala planeringsunderlag 

enbart kommer att analysera de områden där det finns mycket data, vilket framförallt är de 

större städerna i landet. Aggregerade data problematiserades också då det på en viss nivå kan 

se ut som att det inte finns någon aktivitet alls på glesbygden och att det ger en felaktig bild 

av verkligheten. Bara för att flödet av människor är lägre på vissa platser betyder inte det att 

ingenting händer på dessa platser. 

 

Att bilen ofta är nödvändig på glesbygden nämndes också under workshopen. Vissa miljöer 

omöjliggör vissa färdmedel. Om en busshållplats är utformad som enbart en stolpe längs en 

högt trafikerad väg kan det leda till att föräldrar exempelvis inte vill låta sina barn ta bussen 

utan väljer att skjutsa barnen istället. Forskare A beskriver i intervjun att hen upplever att det 

finns en bild av bilisterna på ”landet” som miljöförstörare. Forskare A tycker att detta är 

problematiskt då även ”Stockholmare” kör mycket bil och hen menar att det finns anledning 

att ifrågasätta dessa föreställningar. 
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Kopplat till frågan om glesbygden kommer också frågan om regionförstoring. Forskare C 

anser att frågor om regionförstoring är viktiga då det innebär mer transportarbete och mer 

pendling. Forskare C menar att det generellt finns en väldigt positiv bild kring mobilitet och 

mycket jobb görs för att planera för regionförstoring och ökad pendling mellan arbete och 

hem. Detta är något som forskare C ifrågasätter och menar att vi måste fråga oss hur 

människor upplever sitt vardagsliv. Hen kan i sin forskning också peka på att det är svårare 

för människor att försörja sig när de bor ”långt bort”. Under intervjun med forskare A påpekar 

hen att länsgränser är viktigt att beakta utifrån att det är betydligt dyrare att pendla tvärs 

länsgränser än att resa inom det egna länet. 

 

På det avslutande mötet med beställargruppen på Trafikverket meddelade kärngruppen att de  

geografier som gruppen var intresserade av att studera i pilotprojekten var stad och 

landsbygd/glesbygd. Detta då det är mellan dessa som de största skiljelinjerna har kunnat 

skönjas under projektets gång och det är här de intressanta spänningarna finns. Konkret 

innebär det att pilotstudierna ämnas genomföras i region Stockholm och i region mitt.  

 

Tjänstepersonen från Trafikverket region norr kommenterade kärngruppens val av regioner 

genom att fråga varför just region mitt valdes ut för att representera glesbygd då en studie i 

region norr också hade varit intressant enligt tjänstepersonen. Anledningen till beslutet 

grundade sig framförallt på att region mitt tidigt framförde intresse av att vara med i 

pilotstudierna.  

6.3.2 Vem eller vilka är det vi planerar för? 

Under projektets gång har skillnaderna mellan mobilitet och tillgänglighet diskuterats. 

Mobilitet har definierats som den realiserade resan och tillgängligheten som den möjliga. 

Fördelen med att undersöka tillgängligheten är att det även täcker in de som inte reser.  

Kärngruppen har också diskuterat vilken typ av resor som är intressanta att studera. 

Arbetsresor har verkat självklart att inkludera och samtalen har mer kretsat kring om 

fritidsresor också ska inkluderas. Denna diskussion har dock inte tagit stort utrymme vid 

mötena med kärngruppen.  

Forskare B menar under sin intervju att 50% av de resor som görs är fritidsresor. Ibland är 

själva resan målet för människor och fyller en funktion som en social aktivitet. Om resor bara 

studeras från en målpunkt till en annan så missas dessa resor. Forskare B anser också att det är 

möjligt att betrakta resan i flera steg. Somliga kanske objektivt sett har god tillgänglighet med 

cykel men de upplever inte att de har det på grund av informationsbrist.  

 

Det kan också vara så att en individ inte kan använda en viss typ av transportmedel 

exempelvis kollektivtrafiken på grund av upplevd otrygghet. Forskare B menar att om vi 

förbättrar för de som känner sig otryggast så förbättras situationen för alla. 

 

Forskare A poängterar, i likhet med forskare B, vikten av att belysa upplevelsen av resan. 

Olika människor upplever exempelvis ljudmiljöer och trängsel olika. Enligt forskare A 

upplever ofta unga tjejer att det är obehagligt i tunnelbanan, de känner sig utsatta och att det 

luktar illa. Upplevelserna skiljer sig också åt under olika tider på dygnet. Forskare A talar 

även om barns resor under intervjun. Hen menar att det sällan talas om barns upplevelser av 

sina resor, att det ofta fokuseras mer på vad föräldrarna anser om barns skolvägar exempelvis.  

 

När det gäller barns rörlighet menar forskare E att ålder är en utslagsgivande faktor då yngre 

barn i högre grad får sällskap av vuxna än äldre barn. Var barnet bor har också betydelse för 
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barnets mobilitet. Om barnet bor nära skolan är cykelresor vanligare men om barnet bor i 

innerstaden cyklar nästan ingen på grund av att föräldrarna upplever det som osäkert. Enligt 

forskare E påverkas föräldrar mycket av andra föräldrar. Om andra föräldrar låter sina barn 

cykla till skolan så är det mer sannolikt att föräldrar låter sina egna barn göra det också. 

Forskare E tycker inte att det är överraskande att det ser ut så som det gör med rädslor för att 

barn ska vistas i trafikmiljö då planeringen länge har dominerats av planering för bilen. Hen 

anser också att ansvaret för barns tillgänglighet förskjuts till individerna, i detta fall 

föräldrarna, även fast problemet är strukturellt. Föräldrar bör inte demoniseras för att de 

upplever transportsystemet som otillgängligt anser forskare E. 

 

Forskare E anser att mobilitet idag tas för given och det ses inte som en kontroversiell fråga 

vilket indirekt implicerar att alla har möjlighet att röra sig. Forskare E refererar till feministisk 

forskning inom vilken det har framkommit att infrastruktur är byggd på vuxnas premisser 

vilket reglerar barns möjligheter till mobilitet. Det är viktigt att ställa sig frågan vem det är vi 

bygger för och vem som har tolkningsföreträde i planering.  

 

Från vems perspektiv planeringen utgår ifrån talades det också om på workshopen med 

referensgruppen. I en diskussion om vems eller vilka Trafikverket egentligen planerar för 

frågade en av deltagarna sin diskussionsgrupp om de trodde att Trafikverket hade planerat 

höghastighetståg om det var barn Trafikverket planerade för.  

 

Höghastighetståg kan kopplas samman till regionförstoring, något forskare A problematiserar 

när det kommer till att resa eller inte göra det. Kvinnor tenderar att pendla kortare sträckor än 

vad män gör och forskare A anser att det skulle vara användbart med en genusanalys på 

arbetsmarknaden. Män har ofta färre arbetsmarknader men större medan kvinnor har fler 

arbetsmarknader men mindre. Kvinnornas arbetsmarknader skapar öar i männens större öar. 

Möjligheten att pendla måste också kopplas till ett omvårdnadsansvar. För att vardagslivet ska 

gå ihop för individer med barn omöjliggörs viss pendling för minst en förälder.  

 

Forskare A anser att det är viktigt att koppla samman män och kvinnor till förutsättningar på 

arbetsmarknaden. Under genomförda exkursioner inom forskare As forskning på kvällar har 

det varit möjligt att synliggöra vilka som jobbar under kvällstid. Många kvinnor arbetar sent 

men upplever en otrygghet när det ska ta sig hem på kvällen. Forskare A anser att det finns en 

norm kring att arbeta mellan åtta på morgonen och fem på eftermiddagen men det är viktigt 

att synliggöra de människor som arbetar på andra tider. Forskare A berättar att i intervjuer 

med unga tjejer som hade många extraarbeten framkom det att de arbetade på oregelbundna 

tider och hade därmed svårt att ta sig till och från arbetet. Transportsystemet är inte anpassat 

efter deras behov och de behövde ofta få skjuts av sina föräldrar. 

 

I frågan om transportmedel problematiserar forskare F bilens roll i planeringen. Hen anser att 

planeringssystemet är systemupprätthållande då nuvarande strukturer förstärks och i mån av 

resurser kan punktinsatser göras för att åtgärda icke önskvärda sociala konsekvenser. Forskare 

F anser att planeringen måste bli mer trafikslagsövergripande. Många människor idag är 

bilburna samtidigt som många inte kan nyttja den tillgänglighet som finns med bil. Bilen har 

också ofrånkomligen negativ miljöpåverkan framför forskare F. Forskare F menar vidare att 

om planerare även i fortsättningen ska arbeta med att planera för bilen så krävs väldigt 

mycket förändringsarbete för att gynna de utsatta grupperna och skapa bättre trafikmiljöer. 

Både forskare F och forskare E framhåller också att ojämn tillgänglighet ofta är en 

kombination av kulturella och ekonomiska faktorer. Det är viktigt att inte bara titta på hur 

människor rör sig utan också vad det finns för föreställningar om hur människor rör sig. 
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Under det avslutande mötet med beställargruppen på Trafikverket presenterade kärngruppen 

att de färdsätt kärngruppen valt att studera vidare i pilotstudierna är gångtrafik, cykeltrafik, 

kollektivtrafik och biltrafik. Godstrafik är dock inte medräknat i biltrafik och flygtrafik har 

kärngruppen också valt att lämna utanför analyserna. 

6.3.3 Vilka mål har vi att utgå ifrån? 
Under workshopen med referensgruppen bad kärngruppen deltagarna att diskutera frågan 

”vad skulle vi vilja veta om dom vi planerar för?”: Deltagarna delades upp i tre 

diskussionsgrupper. Samtliga grupper hade svårt att komma igång och diskutera frågorna. I 

den ena gruppen började deltagarna tillslut att prata om mål. Deltagarna pratade om att det är 

viktigt att knyta projektet till de mål som finns inom Trafikverket och som berör 

tillgänglighet. De transportpolitiska målen bör vara de som definierar tillgängligheten och det 

som projektet ska arbeta mot ansåg deltagarna. Dessa mål kan också användas för att 

utvärdera måluppfyllelse i projekt menade deltagarna. 

 

Forskare E framförde under sin intervju kritik mot de transportpolitiska målen och menade att 

det är det vuxna arbetande subjektet som är fokus i de styrande målen för transportsystemet. 

Att öka kapaciteten i transportsystemet orienterar sig mot den vuxna arbetsmarknaden. De 

som faller utanför får ingen plats utan lämnas kvar. Forskare E menar att vi måste fråga oss 

om transportsystemet enbart ska vara till för arbetsmarknaden då exempelvis barn inte är 

produktiva på det sättet. Det är ofta upp till kommunerna att hantera denna motsättning 

mellan sociala och ekonomiska aspekter. Kommunerna måste också förhålla sig till regionala 

mål som behandlar tillväxt och växande arbetsmarknader. Forskare E menar att fokus på 

arbetsmarknad och konkurrenskraft skapar en ojämlikhet. Hen menar att detta är det 

nyliberala ”tänket”, att regioner måste sälja sig själva för att klara sig själva. Detta är idéer 

som präglar ett sätt att tänka kring att vissa regioner och vissa människor är ”nyttiga” och alla 

individer passar inte in i det. Barn kostar exempelvis samhället pengar och även andra 

kategoriseringar så som äldre och funktionshindrade kan ses som belastningar för samhället 

utifrån det här perspektivet. Forskare E ifrågasatte även tanken om den heltidsarbetande 

individen som den fullvärdiga medborgaren och att all planering slutar i ekonomiska kalkyler. 

Detta kan bli extra svårt att hantera för kommuner som inte har så mycket pengar menar 

forskare E. Hen föreslår att staten kanske bör ha en mer rättvis fördelning av resurser, att de 

kommunerna med sämre ekonomi också ska få mer pengar för att klara av att erbjuda sina 

medborgare basservice.  

 

I likhet med forskare E pratar forskare C också om att det alltid är pengar som styr åtgärderna 

i transportsystemet. Hen menar att det hade varit bra att få en tydlighet kring underlag som 

ligger till grund för beslut och varför vissa prioriteringar görs.  

 

Under samtalet med forskargruppen på VTI diskuterades också ekonomi och mål. Frågan 

väcktes varför det inte finns ordentligt kartlagt i ett regeringsuppdrag vad tillgänglighet ur ett 

socialt perspektiv är och hur det kan mätas och utvärderas. Ingen har tagit sig an frågan på ett 

systematiskt vis hävdade forskarna utan de sociala aspekterna tycks ofta inkluderas via 

workshops eller andra forum där några individer får sitta och ”tycka till”. Forskarna 

resonerade kring varför det är på det här viset, varför de sociala aspekterna behandlas så. 

Forskarna föreslog att det kan handla om att ämnesområdet har låg status och att det inte är 

något som prioriteras på grund av resursbrist. Forskarna ansåg också att det saknas en översikt 
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över alla de mål inom olika sektorer som på något vis knyter an till mål om tillgänglighet. 

Exempelvis folkhälsomålen, jämställdhetsmålen och miljömålen.  

 

6.3 Sammanfattning av resultat från den empiriska studien 
Målet med projektet Sociala planeringsunderlag är att ta fram ett kartbaserat material som 

synliggör tillgänglighet och rörlighet i olika geografier. För att ta reda på vilken typ av 

kartmaterial som går att ta fram och vilka frågor materialet ska besvara genomförde under 

våren 2017 en förstudie.  

 

De databaser som presenterats som underlag för kartframställning har främst varit MIND och 

PLACE. För användning av PLACE krävs samarbete med ett universitet och användning av 

MIND kräver samarbete med Uppsala universitet. Detta var något som deltagarna i 

beställargruppen oroade sig för och det poängterades att det planeringsunderlag som projektet 

förhoppningsvis kommer landa i ska vara lätt att använda och vara tillgängligt över tid.  

 

Något som också framkommit tydligt av deltagarna i beställargruppen, referensgruppen och 

de intervjuade forskarna har varit att det är viktigt att de kvantitativa analyserna kombineras 

med kvalitativa undersökningar då de sociala aspekterna av tillgänglighet annars riskerar att 

missas. Det som fått ge namn åt den diskussionen har varit den subjektiva, eller den upplevda, 

tillgängligheten.  

 

Det har inte tagits fram några indikatorer för att mäta de sociala aspekterna av tillgänglighet 

inom ramen för förstudien men detta har eftersökts av framförallt Trafikverket region norr. 

Anledningen till att indikatorer inte har tagits fram är att det har ansetts vara ett senare steg i 

projektet. 

 

Sociala kategoriseringar är något som det dock pratats mycket om under perioden för 

förstudien. De kategoriseringar som har diskuterats är kön, sexualitet, etnicitet, inkomst, 

klass, ålder och funktionshinder. De kategoriseringar som valdes ut att ta vidare i projektet att 

studera i pilotstudier är kön, etnicitet, ålder och socioekonomisk position (vilket inkluderar 

utbildningsnivå, sysselsättning och disponibel inkomst). Funktionshinder och sexualitet togs 

inte med då det saknas register över detta. 

 

Forskargruppen som intervjuades konstaterade att ingen egentligen vet vad grundläggande 

tillgänglighet är eller vad sociala aspekter av tillgänglighet är. De föreslår att det skulle kunna 

innebära möjlighet att nå service, arbete och kultur men att den subjektiva upplevelsen av 

individer också måste fångas upp.  

 

Teoretiska perspektiv som har diskuterats vilka skulle kunna utgöra grund för analysidéer i 

pilotstudierna är rumslig felmatchning, transport poverty, social rättvisa, centralortsteori och 

tidsgeografi. Av dessa ansåg kärngruppen att det vore intressant att studera transport poverty, 

rumslig felmatchning och tidsgeografi i en svensk kontext. Till detta adderades även den 

upplevda tillgängligheten för att komplettera de kvantitativa analyserna med en kvalitativ.  

 

Utöver de metodologiska och teoretiska diskussionerna var tre teman väldigt vanligt 

förekommande i diskussionerna. Dessa var vem det är Trafikverket planerar för, hur 

tillgängligheten påverkas av var vi bor och de mål som finns att tillgå när det kommer till 

tillgänglighet. I frågan om vem Trafikverket planerar för problematiserade några av forskarna 

att det är det vuxna subjektet som verkar stå i fokus för planeringen och det råder även en 

sysselsättningsnorm. Individer som inte är vuxna eller arbetar hamnar således utanför den 
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normen och kvalificerar sig inte till att åtnjuta lika god tillgänglighet. Planeringen anses även 

vara bilcentrerad vilket också exkluderar många individer.  

 

I frågan om geografin är det framförallt glesbygd/landsbygd som har diskuterats. Det är 

längre avstånd till grundläggande välfärdstjänster på glesbygden/landsbygden vilket ställer 

andra krav på infrastrukturen. Flest inspel om förhållandena på glesbygden har under 

förstudien framförts från Trafikverket region norr. 

 

Några av deltagarna från Trafikverket eftersökte tydlighet kring vilka mål inom Trafikverket 

som projektet ska svara mot. Somliga av de intervjuade forskarna kritiserade istället de 

transportpolitiska målen då det som tidigare nämnt är det vuxna subjektet som står i centrum 

för målen. Den intervjuade forskargruppen på VTI eftersökte tydliga mål som behandlar de 

sociala aspekterna för att det sociala perspektivet ska komma in tidigt i planeringsprocessen.  
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7. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat vilken utgår ifrån studiens tre frågeställningar. 

Kapitlet avslutas även med en diskussion av använd metod i studien. 

7.1 Diskussion av studiens resultat 

7.1.1 Hur beskrivs tillgänglighet ur ett socialt perspektiv i teorin och i de i 

studien presenterade exemplen från praktiken? 
Den första frågeställningen för studien behandlar hur sociala aspekter av tillgänglighet verkar 

förstås i teorin och hur sociala aspekterna av tillgänglighet kan förstås utifrån några exempel 

från praktiken.  

Litteraturen om social exkludering och transportmöjligheter beskriver att bristfällig 

tillgänglighet i form av transportmöjligheter inte nödvändigtvis innebär att en individ är 

socialt exkluderad. Dock kan bristfälliga transportmöjligheter och sociala olägenheter 

samverka och tillsammans skapa vad som i litteraturen kallas transport poverty. 

Tillgängligheten till transportsystemet förklarar alltså inte i sig vem som är socialt inkluderad 

eller exkluderad men tillgängligheten till transportsystemet har ändå en påverkan på 

människors möjligheter till ett gott liv. Sen (2000) menar exempelvis att bristfällig 

tillgänglighet till en instans, exempelvis kreditmarknaden kan leda till att individer hindras 

från att göra investeringar som har stor påverkan på deras livssituation. Översatt till transport 

kan detta kanske tolkas som att det inte är tillgängligheten till transportsystemet i sig som är 

det intressanta utan snarare vad transportsystemet i sin tur kan göra för individen. Detta 

resonemang stämmer väl överens med det som Martens och Golub (2012) för gällande 

transport kopplat till olika syn på rättvisa. De menar att en god fördelning av transportresurser 

innebär att människor kan översätta transportresurserna till att delta i aktiviteter. För att en 

sådan fördelning ska kunna ske menar dem att det är viktigt att studera de rumsliga 

kontexterna och de specifika behov som finns i de samhällen vi är intresserade av.  

Rättvisa kopplat till transportplanering behandlar även Litman (2017) som hävdar att många 

beslut inom transportplaneringen har betydande rättviseeffekter. Investeringar i transport kan 

indirekt styra lokalisering av bebyggelse och genom det skapa goda förutsättningar för den 

lokala ekonomin. Investeringar i transportsystemet görs mot bakgrund av analyser av 

transportsystemet och på grund av det blir frågan om hur transportsystemet analyseras viktig. 

Olika sätt att beskriva transportsystemet exempelvis genom grad av trängsel eller 

tillgänglighet får olika resultat gällande vad som behöver åtgärdas. Generellt, menar Lucas 

och Jones (2012) görs många investeringar i transportsystemet för att stimulera ekonomisk 

tillväxt. 

Chapman och Weir (2008) påtalar att vissa sociala grupper har särskilt hög risk att drabbas av 

tillgänglighetsrelaterad social exkludering. Dessa är låginkomsttagare, personer utan tillgång 

till bil, personer med funktionsnedsättningar, barn och unga, äldre, minoritetsgrupper och 

invandrargrupper samt personer boende på landsbygden/glesbygden. På glesbygden är långa 

avstånd med bil att vänta för att nå exempelvis jobb, skola, sjukhus och andra välfärdstjänster. 

I tätorterna är avstånden kortare men bristande tillgänglighet och ojämlikhet i välfärden är 

ändå tydlig till följd av segregeringen vilket Molina (2007), Listerborn (2010) och Guevara 

(2014) bland annat påvisar.  

I Sverige finns inte en stor vana att diskutera sociala nyttor vilket analysen av 
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Sverigeförhandligen visar (Winter, 2015). Tillgänglighet ges dock stort fokus av de 

förhandlande parterna och förhoppningen är att ökad tillgänglighet till följd av utbyggnad i 

transportsystemet ska leda till jobbmöjligheter och en väg ut ur utanförskap för många 

människor. I andra länder så som Storbritannien, USA och Nederländerna görs mer arbete när 

det kommer till tillgänglighetsplanering med sociala förtecken. I Storbritannien framförallt är 

tillgänglighetsplaneringen utbredd och innebär en samplanering mellan transportsektorn och 

andra samhällssektorer. Det finns tydliga indikatorer vad invånarna ska ha tillgång till inom 

en viss tidsram så som grundskolor, gymnasieskolor, arbetsplatser, sjukhus, allmänläkare och 

livsmedelsbutiker. Genom detta går det att utvärdera tillgängligheten. Indikatorer används 

också i USA där störst fokus ligger på tillgänglighet till arbete. 

Tillgänglighet till arbete är något som även är i fokus i de framtagna tillgänglighetsatlaserna 

för Västra Götalandsregionen och Öresundsregionen vilket är ett kartbaserat material där 

restider visualiseras mellan olika start- och målpunkter. Dock poängteras det, på samma vis 

som i boken Metoder och verktyg för sociala nyttoberäkningar i kollektivtrafiken (2017) och i 

beskrivningen av den mer småskaliga kvantitativa tillgänglighetsanalysen rumsintegration, att 

de kvantitativa analyserna bör kompletteras med kvalitativa så som intervjuer eller 

observationer för att fånga det ”sociala” kopplat till tillgänglighet.  

7.1.2 Hur beskrivs tillgänglighet ur ett socialt perspektiv inom projektet Sociala 

planeringsunderlag?  

De teoretiska perspektiv som har behandlats och presenterats under förstudiearbetet speglar 

till viss del hur sociala aspekter av tillgänglighet har uppfattats inom ramen för projektet. De 

teoretiska perspektiv som diskuterats har varit transport poverty, rumslig felmatchning, social 

rättvisa, centralortsteori och tidsgeografi. Utifrån dessa perspektiv har kärngruppen varit 

intresserade av att närmre studera transport poverty, rumslig felmatchning och tidsgeografi i 

de kommande pilotstudierna. Rumslig felmatchning är fokuserat kring var individen bor i 

förhållande till sitt arbete eller potentiellt arbete. Rumslig felmatchning kan kopplas samman 

med transport poverty på så vis att om en individ har bristfälliga transportmöjligheter 

exempelvis genom att det är dyrt att resa blir också arbetsmöjligheterna begränsade till det 

område individen har möjlighet att ta sig till i förhållande till sin bostad. Kärngruppen 

konstaterar också att låginkomsttagare tenderar att lägga mer pengar på resor än 

höginkomsttagare i förhållande till sin inkomst. Tidsgeografin är enligt kärngruppen 

intressant då den synliggör kedjeresor och synliggör att människor sällan reser mellan punkt 

A och punkt B.  

 

Valen av teoretiska perspektiv att studera vidare kan tolkas som en vilja att tydliggöra 

komplexiteten i resande och synliggöra att resande inte enbart är ett flöde mellan två punkter 

utan är ett resultat av många faktorer, strukturella som individuella.  

 

Detta är också tydligt i diskussionerna om vem eller vilka det är som reser och hur individer 

bör kategoriseras. De sociala kategorier som framhållits som viktiga då det kommer till 

sociala aspekter av tillgänglighet har varit kön, sexualitet, etnicitet, inkomst, klass, ålder och 

funktionshinder. Dock konstaterades det att sexualitet och funktionshinder är svårt att få fram 

data kring då det exempelvis inte finns ett register som beskriver vilken sexualitet samtliga 

invånare i Sverige tillskriver sig. På samma sätt finns inte ett samlat register över samtliga 

funktionshinder. Det finns därmed, när det kommer till sociala kategoriseringar, ett glapp 

mellan vad de inblandade i projektet tycker är viktigt i beskrivningen av sociala aspekter av 

tillgänglighet och vad som kommer att gå att presentera i ett kartmaterial som projektet 

troligen kommer att landa i.  
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Det som skulle kunna fånga in även dessa aspekter är den subjektiva, upplevda, 

tillgängligheten som presenterades av en av deltagarna under den genomförda workshopen 

och som efter det fick starkt fäste hos deltagarna från Trafikverket. Förhoppningen är att 

studiet av den upplevda tillgängligheten ska komplettera de kvantitativa analyserna inom 

projektet. Detta är också något som förespråkas av den intervjuade forskargruppen på VTI. 

De konstaterar att det är viktigt att ta tillvara kunskapen som finns i lokalsamhället som 

studeras. De menar också att det inte finns någon tydlig definition på vad sociala aspekter av 

tillgänglighet är men föreslår att det kan vara då förutsättningar som tillgänglighet till 

grundläggande service kopplas samman med olika sociala grupper. 

 

Barn som ryms inom den sociala kategorin ”ålder” har varit framträdande, speciellt bland de 

intervjuade forskarna. Detta kan kopplas till diskussioner som förts gällande vem eller vilka 

Trafikverket planerar för. Många av de intervjuade forskarna problematiserar att det ofta är 

det vuxna, arbetande subjektet som är i fokus inom transportplaneringen då dessa kan anses 

vara ”nyttiga”. De kritiserade även de transportpolitiska målen för att utgå ifrån denna 

”nyttiga” medborgaren. Barn och andra individer som inte passar in i den normen är inte 

nyttiga i den meningen enligt de intervjuade forskarna och blir därmed inte utgångspunkten i 

planeringen för bättre tillgänglighet. Av diskussionerna under projektets gång kan det även 

konstateras att det finns en upplevelse av att dagens transportplanering också är bilcentrerad 

och stadscentrerad. Orsaken till detta tror en av forskarna är vad hen kallar det ”nyliberala 

tänket”. Dessa diskussioner kan tolkas som att det finns en förståelse av att de sociala 

aspekterna av tillgänglighet är något annat än detta. 

 

Av resultatet från den empiriska studien kan det också utläsas att geografin är viktig för 

förståelsen av de sociala aspekterna av tillgänglighet. Detta har främst blivit tydlig genom de 

inspel i diskussionerna under projektets gång från tjänstepersonen ifrån Trafikverket region 

norr. I norra Sverige fyller vägarna både funktion som regionala leder men också lokala vägar 

vilket ställer stora krav på att säkerställa trygghet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter. 

Avstånden i norra Sverige är också betydligt längre än vad de är i de större tätorterna i landet 

det väcker frågor om vilket ansvar som ligger på transportsystemet i att bidra till att 

upprätthålla en likvärdig välfärd i hela landet. Generellt har frågan om glesbygden tagit stor 

plats i diskussionerna med beställargruppen under projektets gång. Det skulle kunna tolkas 

som att denna fråga överlag får för lite uppmärksamhet och att den därför lyfts i de 

sammanhang där det ges möjlighet.  

 

7.1.3 I vilken utsträckning stämmer beskrivningen av tillgänglighet ur ett socialt perspektiv 

inom projektet Sociala planeringsunderlag överens med beskrivningarna i teorin och i de 

praktiska exemplen?  

Det som framkommit under projektets gång som ett av de största problemen med den 

tillgänglighet som Trafikverket levererar är skillnaderna av tillgänglighet i olika geografier. 

Denna problematik kan kopplas till flera av de teoretiska perspektiv som presenterades i del 1 

i studien. Ett exempel på det är kopplingen till teorin om social exkludering, social rättvisa 

och Christallers centralortsteori utifrån att problemet i glesbygden handlar om att viktig 

service och välfärd centraliseras allt mer och avstånden blir således längre till dessa 

målpunkter för de som bor på glest befolkade orter. Problemet är inte tillgängligheten till 

transportsystemet i sig utan vad individen kan ta sig till via transportsystemet. En avsaknad av 

transportmöjligheter i kombination med exempelvis arbetslöshet kan leda till att individer blir 

socialt exkluderade.  
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Trafikverket grundar sina analyser av transportsystemet på analyser av kapacitet vilket kan 

likställas med det som Litman (2017) benämner som trängsel. Av Litmans (2017) genomgång 

framgår att en bedömning av trängsel tenderar att gynna motordrivna fordon och de individer 

som kör mycket på vägar med mycket trängsel eftersom hög trängsel i detta fall är ett motiv 

för åtgärder. Utifrån detta resonemang skulle slutsatsen kunna dras att det inte finns några 

problem i transportsystemet på glesbygden i Sverige eftersom det inte finns några 

kapacitetsproblem där. Om däremot tillgänglighet analyseras som i fallet med projektet 

Sociala planeringsunderlag framträder en helt annan bild av var problemen i 

transportsystemet finns. Det är därmed positivt att kärngruppen valt att gå vidare med att 

studera två skilda geografier i de kommande pilotstudierna för att ytterligare undersöka de 

skilda förutsättningarna på glesbygden och i större tätorter. 

De sociala kategorier som är av intresse att studera inom projektet Sociala 

planeringsunderlag när det kommer till sociala aspekter av tillgänglighet stämmer väl överens 

med de kategorier som anges i teorin och i de praktiska exemplen. Något som framgått av 

både teorin, exemplen från praktiken och projektet Sociala planeringsunderlag är att det är av 

stor vikt att kombinera kvantitativa analyser med kvalitativa analyser när den sociala aspekten 

av tillgänglighet ska beskrivas. Det är inte möjligt att i en beräkningsmodell fånga enskilda 

individers uppfattning och känsla av tillgänglighet. Detta konstaterande kan bli en svårighet i 

det fortsatta arbetet med projektet Sociala planeringsunderlag då målet är att 

planeringsunderlagen ska kunna användas på en övergripande, nationell och regional, nivå.  

Inom projektet Sociala planeringsunderlag har dessa kvalitativa analyser som eftersöks för att 

komplettera de kvantitativa gått under benämningen upplevd tillgänglighet. Exempel som 

framfördes var att tillgängligheten objektivt sett kan se bristfällig ut i form av långa avstånd 

till matbutik och annan service men människor kan fortfarande uppleva att de har god 

tillgänglighet då de kanske har god tillgänglighet till saker de värderar högt exempelvis skog. 

Enligt Martens och Golubs (2012) resonemang om dyr smak kan det vara viktigt att 

säkerställa en grundläggande nivå av tillgänglighet så att inte transportmöjligheterna blir 

sämre i ett område eller region bara för att många individer där upplever sin tillgänglighet 

som bra till följd av att de inte har ”dyr smak”. På sikt kan det därför vara viktigt att tydliga 

indikatorer på vad en grundläggande tillgänglighet innebär tas fram på liknande sätt som finns 

inom ramen för Storbritanniens tillgänglighetsplanering. Detta var också något som 

eftersöktes av tjänstepersonen från region norr under workshopen och möten med 

beställargruppen.   

Att det framförallt är ekonomiska faktorer som styr investeringar i transportsystemet hävdar 

Lucas och Jones (2012) vilket stämmer överens med den uppfattning som de intervjuade 

forskarna inom projektet också har. Den sysselsättningsnorm som präglar 

transportplaneringen, hävdar både teorin och de intervjuade forskarna, tenderar att gynna 

specifika grupper i samhället och specifika trafikslag. Under det avslutande mötet med 

beställargruppen på Trafikverket svarade många av deltagarna att det som de var mest 

intresserade av att veta mer om gällande de som de planerar för var hur deras arbetsresor ser 

ut. Här kan alltså en viss skillnad skönjas mellan vad forskare och vad praktiker anser. Detta 

skulle kunna tyda på att de anställda på Trafikverket är invanda med att tänka att det är de 

ekonomiska krafterna som styr planeringen.  
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7.2 Diskussion av studiens metod 
I genomförd studie utgörs del 1 av en litteraturstudie och del 2 av en empirisk studie. Arbetet 

med studien har för min del varit explorativ då mina kunskaper i ämnet till en början var 

väldigt begränsade men växte i takt med att jag medverkade på möten och läste artiklar och 

böcker i ämnet. Även då mina kunskaper till en början var begränsade speglar studien ändå ett 

intresse för ämnet hos mig. Ett intresse av att sammankoppla transportplanering med sociala 

konsekvenser, något jag upplever att det talats lite om inom transportplaneringen i praktiken 

idag efter att ha själv varit verksam som främst konsult inom trafikplanering.  

 

Jag upplevde att deltagande observation var en bra metod för insamling av material i min 

empiriska studie. Jag fick aldrig intrycket av att någon deltagare var obekväm med min 

närvaro. Detta kan ha berott på att jag var öppen med vad jag gjorde på mötena och att jag 

närvarade på många mötet och jag blev i och med det kanske ett naturligt inslag på mötena, 

någon som ingen funderade så mycket på. Dock är det omöjligt att inte påverka miljön som 

observeras som Aull Davies (2007) poängterar och det är möjligt (och säkert högst sannolikt) 

att om någon annan utfört samma studie som jag gjort skulle dra andra slutsatser från 

materialet. Min bakgrund och mina intressen har sannolikt spelat en roll för mitt resultat. I 

och med att jag läst minnesanteckningar från andra deltagare under mötena upplever jag dock 

att jag stärkt studiens reabilitet.  

 

Jag har upplevt vald forskningsdesign som givande och jag uppfattar att resultatet av studien 

av det enskilda fallet kan betyda olika saker beroende på vilka glasögon betraktaren har. Det 

kan vara som i mitt fall, ett resultat av hur en grupp individer verkar förstå tillgänglighet ur ett 

socialt perspektiv. Det kan också vara ett dokument om centraliseringen i Sverige eller om 

vad som händer när forskningen möter praktiken.  
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8. Reflektioner och slutsatser 

Tillgänglighet ur ett socialt perspektiv verkar enligt resultatet av studien kunna betraktas som 

individens förutsättningar och förmågor, så som ekonomi, identitet (i betydelsen av individens 

uppfattning om sig själv och andras uppfattningar om individen) eller rörelseförmåga, att 

omvandla transportmöjligheter till aktiviteter som bidrar till ett gott liv. Bristfällig 

tillgänglighet ur ett socialt perspektiv beror ofta på att tillgången till makt och resurser är 

ojämnt fördelad för olika sociala kategoriseringar och för boende på olika geografiska platser. 

Vilken analysmetod som används vid utvärdering av transportsystemet av ansvarig 

myndighet, i detta fall Trafikverket, blir också utslagsgivande för vilka individer som får 

möjlighet att omvandla transportmöjligheterna till andra aktiviteter då olika 

utvärderingsmetoder gynnar olika grupper av individer.   

Generellt stämmer projektets syn på vad sociala aspekter av tillgänglighet är överens med vad 

det talas om inom teorin och i exempel från praktiken. Det som egentligen är problematiskt är 

översättningen från förståelsen av vad sociala aspekter av tillgänglighet är till hur det ska 

visualiseras i ett kartmaterial. Detta då exempelvis vissa sociala kategorier så som sexualitet 

och funktionshinder inte finns registrerat och samlat i ett register. Med hänsyn tagen till 

skalan för projektet, nämligen regional och nationell planering, kommer sannolikt kvalitativa 

studier, inom projektet kallat den upplevda tillgängligheten, vara svårt att genomföra i ett 

initialt skede. Det är kanske mer sannolikt att kvalitativa studier får komplettera 

planeringsunderlagen i efterhand så som förordas i några av exemplen från praktiken 

exempelvis tillgänglighetsatlaserna. För vidare studier vore det intressant att ytterligare 

utforska den subjektiva, upplevda, tillgängligheten. Hur kan den kartläggas på ett bra sätt med 

hänsyn tagen till exempelvis de individer som aldrig reser?  

 

Under tiden för projektet har jag fått uppfattningen om att det överlag har varit lite svårt för 

framförallt tjänstepersonerna på Trafikverket att tala om sociala aspekter av tillgänglighet. 

När deltagarna under workshopen exempelvis ombads diskutera vad de ville veta om de som 

de planerar för gick diskussionerna väldigt trögt i en av diskussionsgrupperna och tillslut 

började de prata om vilka mål projektet bör arbeta mot. Detta skulle kunna förstås som en 

ovana att diskutera de frågor som projektet berör. I andra länder har planerare en större vana 

att prata om sociala effekter. Detta skulle möjligen kunna tolkas som att Sverige har haft en 

god välfärd men att vi under senare år har kunnat notera ökade klyftor i samhället.  

 
Det är möjligt att projektet hade behövt en längre uppstartssträcka för att ytterligare förankra 

projektet och tankarna och frågorna det väcker. Förankringen skulle då både innefatta intern 

förankring inom kärngruppen och förankring med beställargruppen på Trafikverket. Inom 

kärngruppen har projektets syfte upprepats många gånger vilket jag tolkar som en svårighet 

att även inom den gruppen greppa vad projektet ska resultera i vilket förstås också gör det 

svårare att förmedla projektets syfte för en större grupp. 

De analysverktyg och de databaser som presenterats av den kvantitativa delen av kärngruppen 

från Uppsala Universitet har framförallt rört MIND och PLACE. För att använda PLACE 

krävs samarbete mellan Trafikverket och ett universitet (vilket som helst) och för att använda 

MIND krävs samarbete mellan Trafikverket och Uppsala Universitet. Detta går emot de 

anställda på Trafikverkets önskan om att på ett lätt sätt kunna ta fram de önskade 

planeringsunderlagen och kunna göra det för en lång tid framöver. Jag tycker att detta 

dilemma synliggör ett aktörsperspektiv i arbetet med förstudien. Det är inte enbart hur de 
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sociala aspekterna av tillgänglighet beskrivs som är viktigt, det är också viktigt att se på vem 

eller vilka som beskriver dem.  

Att följa projektet Sociala planeringsunderlag har också väckt frågor om Trafikverkets och 

transportsystemets roll för att erbjuda invånarna i Sverige ett gott liv. Under projektets gång 

har inga konflikter eller hårda diskussioner ägt rum. Det kan betyda en samsyn i frågorna som 

projektet berör eller så är frågorna inte tillräckligt konkreta för att sådana diskussioner ska 

kunna äga rum. Under workshopen med referensgruppen konstaterade en av grupperna under 

en gruppdiskussion att allt ändå bara är en politisk fråga i slutänden. Tjänstepersonerna 

upplever möjligen inte att det är deras arbete att hantera de känsligare frågorna som 

exempelvis fördelningsfrågan som är den som har varit mest framträdande i projektet kopplat 

till Trafikverket region norr. Själva beslutet att centralisera olika funktioner fattas dock inte av 

Trafikverket utan det fattas på annan politisk instans men det hamnar på Trafikverkets och 

transportsystemets lott att möjliggöra för människor att på ett säkert sätt ta sig till de 

målpunkter de behöver för att kunna leva de liv de önskar.  

Problemen i region norr skulle också kunna sägas handla om en bristande samordning mellan 

olika instanser. Kanske hade det varit bra att lära från andra länders arbete med 

tillgänglighetsplanering som i Storbritannien där olika instanser samverkar för att uppnå god 

tillgänglighet. En annan möjlighet är att det finns en politisk vilja att centralisera hela 

befolkningen kring landets städer vilket dock givetvis inte är en uttalad ambition idag. 
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Mistra Urban Futures.  



 64 

Halden, Derek (2014) Shaping the Future: case studies in UK accessibility planning. 

Transportation Research Procedia 1 (2014) 284 – 292. 

Hansen, Kjell (2008) Leva på staten – socialt handikapp eller nya livsmöjligheter? I Birgitta 

Johansson (red.) Ska hela Sverige leva? Stockholm: Formas, 111-121. 

Honkaniemi, H., Wimark, T., Juárez, S.P., Lagerqvist, M., Rostila, M. (2017) Social 

hållbarhet i kollektivtrafiken. I Thomas Wimark (red.) Metoder och verktyg för sociala 

nyttoberäkningar i kollektivtrafiken. Rapport från kulturgeografiskt seminarium 2017:1. 

Stockholms universitet: Stockholm.  

Isacson, Maths. 2008. Historien om livet på landet – från mångsyssleri till mångsyssleri. I 

Birgitta Johansson (red.) Ska hela Sverige leva? Stockholm: Formas, 59-69. 

Jordbruksverket (2013) Allt om service och infrastruktur på landsbygden. Rapport utgiven 

2013-06-13. 

 

Legeby, Ann (2013) Patterns of co-presence - Spatial configuration and social segregation. 

Akademisk avhandling 2013.Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.  

Levy, Caren (2013) Travel choice reframed: “deep distribution” and gender in urban 

transport. Environment & Urbanization. Vol 25(1): 47–63.  

Listerborn, Carina (2010) Våld i staden - Vardagsrasism och maktutövning i offentliga rum. I 

Göran Graninger och Christer Knuthammar (red.) Makten över rummet - tankar om den 

hållbara staden. Stiftelsen Vadstena Forum för samhällsbyggande, 89-106. 

Litman, Todd (2017) Evaluating Transportation Equity Guidance For Incorporating 

Distributional Impacts in Transportation Planning. Victoria Transport Policy Institute.  

Lucas, Karen och Jones, Peter (2012) The social consequences of transport decision-making: 

clarifying concepts, synthesising knowledge and assessing implications. Journal of Transport 

Geography 21, 4–16  

Lucas, Karen (2012) Transport and social exclusion: where are we now? Transport Policy 20. 

S. 105-113.  

 
Martens, Karel och Golub, Aaron (2012) A justice-theoretic exploration of accessibility 

measures. Geurs, K.T., Krizek, K.J. (red.) Accessibility and Transport Planning: Challenges 

for Europe and North America. Edward Elgar, Cheltenham 

Monkkonen, Paavo (2011) Public Housing and Unemployment: Skills and Spatial Mismatch 

in Postindustrial Hong Kong. Institute of Urban and Regional Development UC Berkeley  

Molina, Irene (2007) Intersektionella rumsligheter. Tidskrift för genusvetenskap. Nr. 3, s. 7-21 

 

Nevil, Ann (2007) Amartya K. Sen and Social Exclusion i Development in Practice, Vol. 17, 

No. 2, s. 249-255. Taylor & Francis, Ltd.   

Prop. 2008/09:93 Mål för framtidens resor och transporter 

 



 65 

Region Skåne (2014) Tillgänglighet i Öresundsregionen – Tillgänglighetsatlas 2014. 

Tillgänglig via: http://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-

prognoser/tillganglighet-i-oresundsregionen--tillganglighetsatlas-2014/ Besökt: 2017-04-13 

Sen, Amartya (2000) Social exclusion: concept, application and scrutiny. Social Development 

Papers No. 1, Asian Development Bank  

 

Spacescape (2016) Mäta stad - En guide till forskningsdriven stadsbyggnad [Online] 

Tillgänglig via: http://www.spacescape.se/teori/mata-stad/ Besökt: 2017-04-13 

Spacescape (2017a) Nätanalyser [Online] Tillgänglig via: http://www.spacescape.se/teori/sa-

mater-vi-stad/natanalyser/ Besökt: 2017-04-13 

Spacescape (2017b) Stadslivsanalyser [Online] Tillgänglig via: 

http://www.spacescape.se/teori/sa-mater-vi-stad/stadslivsanalyser/ Besökt: 2017-04-13 

Stenbacka, Susanne (2008) Vardagsliv och jämställdhet – landsbygd i förändring. I Birgitta 

Johansson (red.) Ska hela Sverige leva? Stockholm: Formas, 123-132. 

Sverigeförhandlingen (2017) Om oss [Online] Tillgänglig via: 

http://sverigeforhandlingen.se/om-oss/ Besökt: 2017-04-17 

Trafikanalys (2014) Skilda landsbygders tillgänglighet och transportpolitiska utmaningar. 

Rapport 2014:16. 

 

Trafikverket (2016) Sociala planeringsunderlag. Projektspecifikation. Upprättat 2016-11-09.  

 

Trafikverket (2015a) Metod för samlad effektbedömning. Tillgänglig via: 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-

analysmetoder/Metod-for-samlad-effektbedomning/ Besökt: 2017-08-15 

 

Trivector (2015b) Analys av införande av krav på social konsekvensbeskrivning i 
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