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Sammanfattning 
Trafikverket har gett TRUM (Transportforskningsenheten vid Umeå Universitet) i uppdrag att 
utreda framtidens mobilitet innefattande frågor såsom privatpersoners attityder och normer till 
resande med bil och däribland självkörande bilar, betalningsvilja, syn på ägande inställning 
till individuellt resande gentemot kollektivt resande, samt intressenters förväntningar på ett 
framtida tillgängligt transportsystem. Därutöver önskar Trafikverket ökad förståelse kring 
arbetssätt och metoder för att möta teknikutveckling och framtida mobilitet. Syftet med före-
liggande rapport är att svara på dessa frågeställningar utifrån litteraturstudier och intervjuer. 
Det huvudsakliga underlaget för rapporten är en genomgång av litteratur relaterad till trans-
porter, mobilitet och historiska såväl som framtida trender. Fokus har varit på persontranspor-
ter kopplat till människors beteende, samt vad privatpersoner, framtidsspanare och företrädare 
för bil- och teknikbranschen tror kommer att hända med personresande i framtiden. Utöver 
litteraturstudien genomfördes sex intervjuer under januari och februari 2016. Intervjuerna 
gjordes med syfte att öka förståelsen för hur människor resonerar kring mobilitet och trans-
porter i dagsläget och hur de tror att vi kommer att resa i framtiden. 
Utifrån litteraturgenomgången och intervjuerna kan konstateras att attityder till elbilar gene-
rellt sett är positiva. Hinder för ett bredare genombrott utgörs av uppfattade prisskillnader, 
räckviddsångest och uppfattad brist på laddinfrastruktur. Som drivkrafter kan nämnas ökat 
miljömedvetande och alltmer positiva attityder bland flera olika aktörer, till exempel teknik-
utvecklare. När det gäller självkörande bilar är attityderna mer varierande. Bland annat lyfts 
säkerhetsfaktorer, tillgänglighet och det faktum att flera bilmodeller redan idag utrustas med 
olika typer av autonomifunktioner. Enligt olika bedömningar kommer koncept såsom Mobi-
lity as a Service och liknande att leda till förändrade attityder och normer när det gäller både 
privat och kollektivt resande. Avslutningsvis lämnas förslag på hur dessa och andra föränd-
ringar kan följas och förstås utifrån ett planeringsperspektiv. Olika metoder och perspektiv är 
viktiga för att skapa en bild över framtida utveckling redan idag, framförallt kopplat till de 
miljöutmaningar samhället står inför. 
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1. INLEDNING 
Hur människor och gods transporteras har förändrats under lång tid. Just nu är teknikutveckl-
ingen inom dessa områden kanske snabbare och svårare att förutse än någonsin. Det utvecklas 
tekniker för självkörande bilar, elektricitet blir allt vanligare som bränsle (även om bensin och 
diesel fortfarande dominerar överlägset) och nya mobilitetstjänster för individuellt och kollek-
tivt resande utvecklas utifrån appar och smarta telefoner. Dessutom ser resande och transpor-
ter inte ut att avta – vi har aldrig transporterat oss så långt en genomsnittlig dag som idag. En 
prognos från Trafikverket visar hur utvecklingen av persontransporter kan tänkas se ut under 
perioden 2010-2030. Ökningen förväntas bli 4 procent för lokal och regional busstrafik, me-
dan pendeltågstrafiken förväntas öka med 32 procent och biltrafiken med 39 procent om det 
inte sker några politiska åtgärder för att förhindra detta. Detta innebär alltså en ökning av det 
totala resandet med motoriserade fordon, samt att andelen resor som görs med kollektiva 
färdmedel kommer att minska fram till år 20301. Utifrån denna utveckling – utvecklad teknik, 
nya mobilitetstjänster och samtidigt ökat resande - är det svårt att få en entydig bild över ut-
vecklingen för alla aktörer som är involverade. Föreliggande rapport är ett försök att utreda 
vad olika aktörer och experter, men även vanliga resenärer, förutspår om framtiden inom en 
rad olika områden. 

 

Syfte och uppdrag 
Denna rapport är framtagen av TRUM på uppdrag av Trafikverket. Trafikverket ansvarar för 
långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt 
för byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. Trafikverket prövar 
också frågor om statligt bidrag till svensk sjöfartsnäring och verkar för tillgänglighet i den 
kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av avtal2.  
 
Utifrån detta uppdrag är det viktigt för Trafikverket att förstå vilka val människor kommer att 
göra i framtiden, speciellt med avseende på den snabba teknikutvecklingen inom många olika 
områden. Trafikverket har därför uppdragit åt TRUM att brett utreda framtidens mobilitet 
innefattande frågor såsom attityder och normer när det gäller resande med bil, samt utveckl-
ingen av självkörande bilar och nya former av mobilitet. Det handlar exempelvis om syn på 
ägande, betalningsvilja och individuellt resande gentemot kollektivt resande, samt intressen-
ternas förväntningar på ett framtida tillgängligt transportsystem. Därutöver önskar Trafikver-
ket ökad förståelse kring arbetssätt och metoder för att möta teknikutveckling och framtida 
mobilitet. Syftet med föreliggande rapport är att svara på dessa frågeställningar. För att göra 
detta hanterbart fokuserar framställningen främst på resande med bil och hur detta förutspås 
förändras i framtiden. Mindre fokus ligger på annat resande samt godstransporter, även om 
detta berörs i rapporten då exempelvis persontrafiken på väg- och järnvägsnät inte kan ses 
isolerad från godstrafik. 
 
Rapporten inleds med en beskrivning av hur fordonsbeståndet och resandet utvecklats fram 
till idag (2016). Därefter beskrivs kortfattat transportpolitikens mål och delmål, och dessa 
kopplas till energi- och miljöpolitiska mål för att belysa vissa målkonflikter. Rapportens hu-

                                           
1 Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2013 
2 Trafikverket, 2016a 
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vudsakliga syfte redovisas därefter; trender och utveckling inom fordonsteknikområdet, män-
niskors attityder till mobilitet och deras resebeteende, nya idéer inom samhällsplanering, nya 
lösningar för godstransporter, och vikten av att se skillnader i transportbehov och -utveckling 
som kopplar till geografiska förutsättningar. I avsnittet ”Framtiden” kopplas de tidigare be-
rörda målen och trenderna samman med huvudaktören – resenären. Rapportens avslutande del 
återvänder till de frågor Trafikverket formulerade i uppdraget om attityder till resande och 
olika tjänster, och en diskussion kring hur Trafikverket kan fortsätta arbetet med att utforma 
framtidens mobilitet. 
 

Metod: Litteraturstudier och intervjuer 
Det huvudsakliga underlaget för rapporten är en genomgång av litteratur relaterad till trans-
porter, mobilitet och historiska såväl som framtida trender. Fokus har varit på persontranspor-
ter kopplat till människors beteende, och vad privatpersoner, framtidsspanare och företrädare 
för bil- och teknikbranschen tror kommer att hända med personresande i framtiden. En full-
ständig lista över läst litteratur ligger i referenslistan. Där finns även en lista som innehåller 
litteratur som inte är direkt refererad till i texten men som ändå har bidragit till att öka vår 
kunskap inom ämnesområdet. Som komplement till litteraturstudien genomfördes sex inter-
vjuer under januari och februari 2016. Intervjuerna gjordes med syfte att öka förståelsen för 
hur människor resonerar kring mobilitet och transporter i dagsläget och hur de tror att vi 
kommer att resa i framtiden. Urvalet för studien består av fyra kvinnor och två män. Deras 
ålder varierar mellan 24 år och 73 år, och de är bosatta från Norrbotten i norr till Västra Göta-
land i söder. Två av respondenterna bor på landsbygd/glesbygd, två är bosatta i en mellanstor 
stad och två bor i storstäder (med fler än 200 000 invånare). Avsikten är inte att generalisera 
resultaten från dessa intervjuer, utan de utgör exempel på hur människor kan resonera om 
resande, utveckling och teknik. Respondenterna presenteras i Bilaga 1. 
 
Förutom litteraturstudien och intervjuerna har representanter från forskningsgruppen deltagit i 
två konferenser som är relaterade till rapportens ämne: Energimyndighetens workshop om 
strategier för transportforskning den 4 december 2015, samt Gröna Bilisters konferens om 
beteende och mobilitet den 28 januari 2016. Dessa konferenser har bidragit till nya infallsvin-
klar såväl som till att stärka de resultat som vi fått fram från litteraturstudien.  
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2. TRAFIK OCH RESANDE IDAG 
Den svenska fordonsparken bestod av 4 669 063 personbilar i trafik vid årets slut 20153. Med 
en biltäthet på 475 bilar per 1 000 invånare har vi alltså nästan en halv bil per person. Siffror 
från Bil Sweden4 visar att 2015 blev ett rekordår för nya personbilar och att registreringarna 
av nya personbilar har haft plussiffror tjugofem månader i rad. Det tidigare rekordet från år 
1988, när 344 000 bilar registrerades, slogs när registreringarna år 2015 uppmättes till 
345 000 bilar. Det var en ökning med 13,5 procent jämfört med år 2014, när 303 948 bilar 
registrerades. Trenden verkar fortsätta även detta år, under januari månad ökade antalet regi-
strerade nya personbilar med sex procent. Det är den högsta registrerade januarimånaden se-
dan Bil Sweden började mäta nyregistreringarna månadsvis 1946. Även lätta lastbilar ökade i 
nyregistreringar 2015: en ökning på 6,8 procent. Antalet nyregistrerade tunga lastbilar ökade 
under året med 2,4 procent. 
 
Tabell 1.   Personbilars fördelning efter drivmedel år 2015 5 

Drivmedel* Antal i trafik vid 
årets slut 

Andel i trafik vid 
årets slut 

Antal nyregistre-
rade 2015 

Andel nyregistre-
rade 2015 

Bensin  2 958 860  63,4 %  131 579  36,4 % 
Diesel  1 381 813  29,6 %  206 400  57,0 % 
Elhybrid (HEV)  42 737  0,9 %  8 769  2,4 % 
Laddhybrid (PHEV)  9 776  0,2 %  5 752  1,6 % 
El (BEV)  4 765  0,1 %  2 916  0,8 % 
Etanol (E85)/fossil, 
Flexfuel  228 174  4,9 %  1 370  0,4 % 

Gas/fossil, Flexfuel  42 675  0,9 %  5 119  1,4 % 
Övriga  263  0,0 %  30  0,0 % 
Totalt  4 669 063  100 %  361 932  100 % 
* BEV=Battery Electric Vehicle, HEV=Hybrid Electric Vehicle, PHEV=Plugin Hybrid Electric Vehicle, Flex-
fuel=Bränsleflexibel kan köras på både biobränsle såsom gas och etanol (E85) och fossil bränsle såsom bensin 
och diesel.  

 
Det finns idag många olika drivmedel som används i den svenska personbilsflottan. I Tabell 1 
presenteras personbilarnas fördelning baserat på drivmedel år 2015. Den största delen av per-
sonbilsflottan är fortfarande fossildriven (fordon som har diesel och bensin som drivmedel). 
Störst andel av nyregistreringarna 2015 stod dieselbilarna för, med 57 procent av de totala 
nybilsregistreringarna. År 2015 ökade nyregistrerade dieselbilar med 11,1 procent jämfört 
med 2014. Det har skett en väsentlig förändring i nyregistreringar de senaste åren6. 2005 ut-
gjorde dieslar mindre än tio procent av de nyregistrerade bilarna7. När det gäller så kallade 
miljöbilar finns det flera olika sorters bilar som går under den benämningen. Det rör sig bland 
annat om bilar som drivs av alternativa bränslen såsom el, etanol och biogas, men det finns 
även vissa bränslesnåla bensin- och dieselbilar som klassificeras som miljöbilar8. Enligt sta-
tistik från Bil Sweden9 uppgick nyregistreringen av alla typer av miljöbilar till 17,5 procent år 

                                           
3 Trafikanalys, 2016 
4 Bil Sweden, 2015a 
5 Trafikanalys, 2016 
6 Kågeson, 2013 
7 Bil Sweden, 2015a 
8 Miljöfordon, 2016 
9 Bil Sweden, 2015a 
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2015, vilket är en liten minskning sedan år 2014 då miljöbilarna stod för 18 procent av nyre-
gistreringarna. En del av dessa miljöbilar, som har ännu lägre utsläpp kallas supermiljöbilar. 
Dessa personbilar uppfyller EU:s senaste avgaskrav och släpper ut mindre än 50 gram koldi-
oxid per kilometer ur avgasröret10. Nyregistreringar av supermiljöbilar 2015 var cirka 8 600 
bilar. Detta var en ökning med 84 procent jämfört med 201411.  
 
Om man ser till en längre tidsperiod har det skett stora förändringar när det gäller drivmedel 
inom personbilsflottan. Tabell 2 visar att det från år 2006 till 2015 har det skett en minskning 
av antalet bensinbilar i landet, medan antalet personbilar som drivs av andra drivmedel har 
ökat. Störst ökning sett till antal står dieselbilarna för, som har ökat med drygt en miljon bilar 
under perioden. Det är dock elfordon som står för den största procentuella ökningen under 
tidsperioden. Antalet elbilar har ökat från 118 till 4765 stycken, medan laddhybridbilar har 
ökat från noll till 9776. Etanol är det alternativa bränslet som har störst ökning i antal och 
därefter kommer elhybriden. Det ska dock noteras att, som framgår av Tabell 1, antalet nyre-
gistreringar av etanolbilar mer eller mindre upphört, och den etanolbilsflotta som rullar idag 
är äldre bilar. 
 
Tabell 2.   Personbilars fördelning efter drivmedel under perioden 2006 till 2015 12 

Drivmedel Antal i trafik vid årets slut 
2006 

Antal i trafik vid årets slut 
2015 

Förändring från 2006 - 
2015 

Bensin  3 879 599  2 958 860  - 24 % 
Diesel  260 757  1 381 813  + 530 % 
Elhybrid (HEV)  6 121  42 737  + 698 % 
Laddhybrid (PHEV)  0  9 776 -- 
El (BEV)  118  4 765  + 4 038 % 
Etanol (E85)/fossil, Flex-
fuel  46 544  228 174  + 490 % 

Gas/fossil, Flexfuel  9 131  42 675  + 467 % 
Övriga  193  263  + 36 % 
Totalt  4 202 463  4 669 063  + 11 % 

 
När det gäller utsläppen står transportsektorn för en tredjedel av Sveriges totala koldioxidut-
släpp, enligt Naturvårdsverket13. Huvuddelen av utsläppen från transportsektorn kommer från 
vägtrafiken, och där är det utsläpp från personbilar och tunga fordon som dominerar. Siffror 
från 2013 visar att 52 procent av koldioxidutsläppen i transportsektorn det året kom från per-
sonbilstrafiken. Tack vare energieffektivare bilar och biobränslen (mestadels etanol) har ut-
släppen från personbilar minskat med 16 procent mellan åren 1990 och 2013 trots att trafiken 
ökat mellan 1990 och 2008 i Sverige. Dieselbilar förbrukar generellt mindre bränsle, vilket 
ses som positivt. Samtidigt orsakar de större utsläpp av kväveoxider än andra bilar, vilket 
medför andra negativa konsekvenser för både människor och natur. Även om det idag mest 
fokuseras på bilars koldioxidutsläpp på grund av klimatproblematiken, orsakar bilar (och den 
infrastruktur de kräver) även andra negativa effekter såsom trängsel, ljud- och ljusförorening-
ar, barriärer i naturen, undanträngningseffekter och naturligtvis trafikolyckor.  
 

                                           
10 Miljöfordon, 2016 
11 Bil Sweden, 2015a 
12 Trafikanalys, 2016 
13 Naturvårdsverket, 2015 
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Sedan 1990 har utsläppen av växthusgaser i Sverige minskat med 20 procent, vilket ses som 
en positiv utveckling, samtidigt som siffran inte säger allt. I rapporteringen av Sveriges ut-
släpp inkluderas inte de utsläpp som sker i andra länder som ett resultat av vår konsumtion 
och våra resor. Om den konsumtionen inkluderas blir utsläppen dubbelt så höga, utsläppen har 
då ökat med cirka 20 procent sedan 1990, vilket går stick i stäv med den minskning på cirka 
20 procent som den officiella statistiken redovisar14.  
 

Demografi och bilresande 
Vi blir allt mer transportberoende trots att tillgängligheten till vardagsfunktioner såsom livs-
medelsbutiker, grundskolor och vårdcentraler har ökat. Denna ökning i tillgänglighet är mätt i 
andelen personer som har mindre än en kilometer till dessa funktioner. Att fler bor närmare 
dessa funktioner idag beror till stor del på urbaniseringen. Ökningen är nämligen störst i stor-
städer, medan vissa perifera områden i glesbygdskommuner har haft en minskning av till-
gänglighet på grund av bland annat nedläggningar av olika funktioner i närområdet15. Trots att 
den potentiella tillgängligheten (faktisk närhet) till olika servicefunktioner ökat i urbana om-
råden har de faktiska distanserna som människor reser för att nå olika funktioner också ökat. 
Detta beror på att människor inte alltid väljer det närmaste alternativet bara för att det är 
närmast, utan väljer ett alternativ längre bort som passar deras preferenser bättre. Även arbets-
resorna tenderar att bli längre, då personer som bor i storstäder har långt till sitt arbete. Samti-
digt ska man ha i åtanke att hälften av de förvärvsarbetande i Sverige har mindre än 6,5 kilo-
meter till arbetet16. Det kan dessutom ta längre tid för personer boende i en storstad att ta sig 
till arbetet eller andra vardagsfunktioner än för de som bor i mindre samhällen. Detta beror 
delvis på trafikflödena, till exempel att det finns större risk för trafikstockningar i storstäder17. 
En undersökning av Trafikanalys18 visar att transportsystemet inte utvecklas på samma sätt i 
hela landet och att utbudet av kollektivtrafik – inte oväntat - utvecklas sämre på landsbygden 
än på mer tätbefolkade platser. Detta medför att även om närheten och tillgängligheten till 
olika funktioner har ökat till det mesta och för de flesta så finns det undantag. De som är bo-
satta i riktigt perifera områden med färre än 100 personer inom 5 kilometer har fått ökade 
avstånd till vardagliga funktioner19.  
 
När det gäller jämställdhet har det inte skett någon större förändring i mäns och kvinnors re-
sande. Det finns fortfarande skillnader mellan hur män och kvinnor reser (se Figur 1). Män 
använder bilen mer och kör betydligt längre distanser än kvinnor. En förklaring till detta är att 
män ofta har längre arbetsresor än kvinnor. Kvinnor åker mer kollektivt än männen och det är 
kvinnor som gör flest resor för att besöka nära och kära20. När det gäller regionala resor är 
männens resor i genomsnitt ungefär 25 procent längre än kvinnornas resor, men restiderna är 

                                           
14 Trafikverket, 2014 
15 Trafikanalys, 2015a 
16 Östh, et al., 2011 
17 Haugen, et al., 2012 
18 Trafikanalys, 2015a 
19 Haugen, et al., 2012 
20 Frändberg & Vilhelmson, 2011 
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ungefär lika långa. Detta antas vara relaterat till vilket färdmedel som används för resan21. De 
trender som finns i dagens samhälle när det gäller ökad jämställdhet och miljömedvetenhet 
skulle kunna förändra detta mönster. Det skulle vara fördelaktigt utifrån ett miljömässigt och 
socialt perspektiv om dessa trender bidrog till att män börjar resa mer som kvinnor, till exem-
pel genom att resa kortare sträckor och byta till kollektiva färdmedel22. En annan möjlig ut-
veckling är dock att kvinnor börjar resa mer som män, vilket vore önskvärt att undvika, inte 
minst ur ett miljöperspektiv.  
 

 
Figur 1.  Fördelning (procent) av antalet huvudresor efter huvudsakligt färdsätt år 2011–2014 23 

 
Det finns en allmän uppfattning om att de unga i dagens samhälle är mer miljömedvetna än 
tidigare generationer24 och det är också så unga tenderar att beskriva sig själva25. En studie 
som gjorts av Trafikanalys26 visar dock att denna miljömedvetenhet inte återspeglas i ungas 
val av resor och transporter. Rapporten visar att dagens unga inte anser att de ska behöva 
ändra sitt beteende till förmån för miljön, utan att de istället har en hög tilltro gällande teknisk 
utveckling och att samhället kommer tillhandahålla miljövänliga alternativ, t.ex. en fossilfri 
fordonsflotta. De vill inte genomföra åtgärder som försämrar deras levnadsstandard eller eko-
nomi. Trafikanalys undersökning visar också att trots att något färre unga väljer att ta körkort 
idag och inte äger en egen bil i samma utsträckning som unga gjorde förr, så planerar de att 
skaffa både körkort och bil i framtiden. Det har, enligt Trafikanalys tolkning, inte skett någon 
minskning av körkort eller bilägande, det har bara blivit förskjutet några år. Detta kan delvis 
förklaras av att fler väljer att studera längre och anser att bilen kommer att bli viktigare när de 
har jobb och familj. Detta nämns även av två av respondenterna i våra intervjuer. Båda har 
tillgång till bil nu, men tror att det kan bli ännu viktigare i framtiden: 
 

                                           
21 Trafikanalys, 2015a 
22 Frändberg & Vilhelmson, 2011  
23 Trafikanalys, 2015c 
24 Trafikanalys, 2012 
25 Ungdomsbarometern, 2015 
26 Trafikanalys, 2012 
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”Alltså det är klart att man kan klara sig utan bil men jag skulle absolut inte 
vilja det. Men alltså om man ser till att jag bor så nära mitt jobb och väldigt 
sällan behöver ta buss så hade jag ju klarat mig väldigt bra utan det. Däre-
mot i framtiden när man skaffar familj och så […] så är jag nog i ännu 
större behov av bil. /…/ Alltså den dagen då vi skaffar barn, då kommer det 
ju bli mer resor per automatisk typ till och från träningar, till och från 
skola, så att på så sätt… kollar man på det så blir det ju mer [resande]… 
med familjeliv och såna saker” (Kvinna, 24 år, storstad).  
 
”…har man dagis eller skola i närheten så klarar man sig förmodligen utan 
[bil] men liksom att skjutsa till skolan och fotbollsträningar i framtiden och 
så vidare så kan det ju vara bra att ha en bil.” (Man, 27 år, mellanstor 
stad).  

 
En undersökning gjord av Bil Sweden27 visar också att ungdomar upplever bilen som viktig 
och planerar att äga en egen bil i framtiden. Närmare 20 procent av dagens unga kan dock 
tänka sig att dela/samäga en bil med vänner eller familj. Ytterst få svarade att de var intresse-
rade av att hyra bil vid behov, använda bilpooler eller att de inte ville ha tillgång till någon bil 
överhuvudtaget. Just när det gäller samägande anser en av de unga respondenterna i vår studie 
att: 
 

”Det enda som är nackdelen tänker jag då är ju att då blir det ett ständigt 
pusslande med ’när behöver du bilen? När behöver du bilen?’, att det är så 
många saker som ska stämma överens… Så då måste man ju verkligen äga 
den tillsammans med nån som inte har behov av bilen vid samma tidpunkt 
som man själv har det.” (Kvinna, 24 år, storstad).  

 
Denna respondent var dock inte helt främmande för tanken om hon kunde samäga bilen med 
någon som bara behövde bilen när hon inte gjorde det själv. En fördel som hon kunde se med 
att samäga bilar var att kostnaderna skulle bli lägre, eftersom de delas på fler. De äldre som vi 
intervjuade hade lite andra åsikter om samägande:  

 
”Ja alltså tanken har väl funnits, men nej, jag är så egoistisk, så jag vill ha 
en egen bil nu! /…/ Ja, det är väl också det med planeringen igen! Det är 
väl det som är det stora, att man vill vara helt fri.” (Kvinna, 71 år, storstad).  
 
”Nej, det tror jag inte, det finns ju någon typ av det där redan nu, bostads-
rätter till exempel köper in någon bil och sen kan man boka den, men jag 
vet inte riktigt hur det funkar men jag tror inte att det skulle vara ett alter-
nativ för att man är så beroende själv av sin egen bil. Yngre kanske skulle 
bli mer van det där, det kanske är en generationsfråga.” (Kvinna, 60 år, 
mellanstor stad). 

                                           
27 Bil Sweden, 2015b 
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”Det är ju så olika med resmål och restider och så, ja det är klart att man 
måste ju anpassa sig men folk är ju lite individualister och vana att göra 
som man vill. Kommer man på nånting så vill man göra som man själv vill 
och inte bli liksom hänvisad till att ta hänsyn till andra och deras önskemål. 
Jag tror att man vill ha den friheten.” (Man, 73 år, landsbygd).  
 
 

 

Cykel och gång  
Att förflytta sig till fots eller med cykel kan göra att resan i sig får ett egenvärde. Den blir då 
inte bara transport, utan kan även ses och upplevas som träning eller terapi för kropp och själ, 
ett aktivt resande28. Enligt Trafikverket kan cykling bidra till en förbättrad hälsa och minska 
risken att dö i förtid. Om människor börjar använda cykeln som färdsätt i större utsträckning 
skulle det även ge andra positiva effekter, så som minskad trängsel i trafiken, minskade bul-
lernivåer, en effektivare markanvändning och ett långsiktigt hållbart samhälle29. Trots att det 
finns många fördelar med detta transportsätt visar Trafikanalys30 undersökningar att svenskar 
cyklar allt mindre, både sett till den genomsnittliga distansen som människor cyklar och anta-
let resor. Trots att befolkningen har ökat med 8 procent under perioden 1995-2014 så har an-
talet cykelresor minskat från i genomsnitt 2,8 till 1,9 resor per dag – det blir en minskning på 
38 procent. Antalet cyklade kilometer per dag har under samma period minskat med 16 pro-
cent.  
 
Längre pendlingsavstånd och allt färre men större varuhus kan vara en av förklaringarna till 
varför både andelen arbetsresor och andelen serviceresor som genomförs med cykel har mins-
kat. Den genomsnittliga reslängden med cykel har däremot ökat något under de senaste åren, 
och det är då främst arbetsresorna som har blivit längre. Färdlängden för cykelresor till skola, 
inköp och andra serviceärenden har minskat under perioden, dock inte lika mycket som anta-
let resor31.  
 
Antalet cykelresor till skolor har minskat och blivit 48 procent färre under perioden 1995 till 
2014. Eftersom resvanor grundläggs tidigt är det viktigt att vara medveten om att detta kan 
påverka framtidens resande, inte minst ur ett folkhälsoperspektiv. Anledningen till det mins-
kade skolresandet med cykel kan delvis bero på farligare trafiksituationer på vägen till och vid 
skolor32. Avstånden mellan barnens hem och skola ökar också, vilket kan försvåra för barn 
och unga att färdas dit med cykel. Allt fler barn åker buss eller skjutsas till skolan. I städerna 
rör det sig exempelvis om det fria skolvalet, som medför att allt fler barn skolpendlar33. I ru-

                                           
28 Fahlén, Thulin & Vilhelmsson, 2010 
29 Trafikverket, 2012 
30 Trafikanalys, 2015b 
31 Trafikanalys, 2015b 
32 Jones & Lucas, 2012 
33 Skolvalet, 2016 
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rala områden beror den ökade skolpendlingen på andra faktorer, till exempel att skolor läggs 
ner och eleverna måste åka in till större samhällen34.  
 
Utflyttning och en stigande genomsnittsålder i landsbygds- och glesbygdskommuner har bi-
dragit till att det görs färre cykelresor per person utanför de större städerna nu än för 20 år 
sedan. Tidigare var det i dessa områden som flest cykelresor gjordes, men de har under peri-
oden nästan halverats i antal. I storstäder och större städer med förortskommuner kan man se 
en viss återhämtning och idag görs 44 procent av antalet cykelresor i landet i dessa områden35. 
En undersökning av Trafikanalys visar att det i nuläget sker förbättringar när det gäller cykel-
infrastrukturen i landet36. 
 
Att promenera är, tillsammans med cykelresandet, det näst vanligaste färdsättet för både män 
och kvinnor. Promenader kan dels vara sättet vi färdas på till vår slutdestination, men det kan 
också vara ett sätt att transportera sig en del av den totala sträckan, till ett delmål. Det kan till 
exempel handla om att promenera till en busshållplats för att sedan ta bussen vidare mot slut-
destinationen och sedan promenera den sista biten av vägen37. Det har inte skett några större 
förbättringar för gångtrafikanter de senaste åren. De har fortfarande låg prioritet i infrastruk-
turplaneringen. En nackdel med utvecklingen av cykelinfrastrukturen kan vara att gångtrafi-
kanter hamnar i skymundan. Gång och cykel behandlas nämligen ofta som samma sak, även 
om färdsätten har olika behov när det gäller infrastruktur38.   
 

 

Kollektivtrafik  
Av Trafikanalys39 rapport framgår det att det är mycket vanligare att köra eller åka bil än att 
åka kollektivt, men att det har skett en ökning av resor gjorda med kollektiva transportmedel. 
Kollektivtrafikresande med buss, tåg, spårväg, tunnelbana och fartyg uppgick till 1 435 miljo-
ner resor (inklusive delresor) år 2014. Det är en ökning med en procent jämfört med 2013 och 
med 28 procent sett över en tioårsperiod. 52 procent av kollektivtrafikresenärernas resor gjor-
des med buss som är i särklass det vanligaste kollektiva färdmedlet, 23 procent skedde med 
tunnelbana, 14 procent med tåg och tio procent med spårväg. Antalet resor har även ökat räk-
nat på invånare och år, från 125 resor år 2004 till 148 resor 2014. Detta innebär att varje invå-
nare i genomsnitt gjorde 19 procent fler resor under år 2014, jämfört med tio år tidigare.  
 
Storstadsregionerna Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län står tillsammans för 
84 procent av antalet resor med kollektiva färdmedel i hela Sverige. Flest resor gjorde invå-
narna i Stockholms län med ett genomsnitt på 355 resor per invånare under ett år. Boende i 
Västra Götalands län gjorde 170 resor och motsvarande siffra i Skånes län visar att man där 

                                           
34 Jones & Lucas, 2012 
35 Trafikanalys, 2015b 
36 Trafikanalys, 2015a 
37 Trafikanalys, 2015c 
38 Trafikanalys, 2015a 
39 Trafikanalys, 2015d 
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gjorde 119 resor. Tillsammans står dessa tre län också för knappt 60 procent av utbudet i for-
dons- och vagnkilometer samt 71 procent av transportarbetet i personkilometer. Minst resor 
gjorde invånarna i Gotlands län med 16 resor per person. Längden på resorna varierar också 
kraftigt, i Stockholms län är en resa (eller delresa) i genomsnitt sju kilometer lång, medan den 
i Dalarnas län i genomsnitt är 38 kilometer lång.  
 
Trots att kollektivtrafiken har ökat något i landet finns det fortfarande ett stort bilberoende. 
Bilismen har ökat i betydligt snabbare takt än kollektivtrafiken och förväntas också öka mer i 
framtiden. På 1950-talet var resande mätt i personkilometer ungefär lika stort på väg som på 
järnväg. Fram till år 2011 hade personkilometerna på väg blivit 16 gånger större, medan per-
sontrafik på järnväg knappt hade fördubblats (se Figur 2). Det regionala resandet med tåg har 
dock ökat stadigt och utgör sedan år 2004 ett större regionalt transportarbete än bussarna. 
Järnvägstrafik står också för det den snabbaste ökningen av antalet resor som genomförs med 
kollektiva transportmedel, vilket främst beror på en ökning av användandet av pendeltåg40. 
 

 
Figur 2.  Utveckling av transportarbete i Sverige 1950-2014, mätt i miljarder personkilometer  

 
Trafikanalys41 menar att det finns en stark korrelation mellan kollektivtrafik och personbils-
täthet i de olika kommunerna i landet. Detta indikerar att olika färdmedel fungerar mer som 
substitut än komplement till varandra. Fordonstätheten tenderar, inte oväntat, att vara lägre på 
platser där utbudet av kollektivtrafik är stort, och vice versa. I geografiska områden där utbu-
det av kollektivtrafik är sämre tenderar kollektiva färdmedel att fungera som nödlösningar om 

                                           
40 Nilsson, Pyddoke & Andersson, 2013 
41 Trafikanalys, 2015a 
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inte personbilen skulle fungera eller när man av andra anledningar inte kan använda bilen. I 
vissa fall kan dock kollektivtrafiken ses som ett bättre alternativ än bilen även i storstäder: 
 

”Sen kan jag ju tänka mig om man säger Stockholm att köa… bilköer… det 
går ju så mycket fortare att åka kommunalt än att köra bil […], vet ju aldrig 
när man kommer fram!” (Kvinna, 71 år, storstad).  

 
 

Turism och fritidsresor  
Svenskarna har de senaste åren gjort ungefär 12,3 miljoner resor utomlands årligen. De van-
ligaste resmålen är Danmark, Finland, Tyskland och Spanien, dit totalt 56 procent av utlands-
resorna går. Generellt är resor inom Europa mest populära bland svenskarna. Det populäraste 
utomeuropeiska landet för utlandsresor är USA, som hamnar på tionde plats sett till vanligaste 
resmål. Det vanligaste transportmedlet för utlandsresor är flyg, som används vid 51 procent av 
resorna. En tredjedel av resorna till utlandet är bara över en dag (31 %), medan 41 procent av 
resorna innebär att resenärerna stannar en natt42. 
 
Turistresandet förväntas fortsätta öka i framtiden och prognoser indikerar en global ökning 
med 43 miljoner internationella turistankomster per år i genomsnitt, mellan åren 2010 och 
2030. År 2030 förväntas vi ha 1,8 miljarder internationella turister globalt, vilket motsvarar 
cirka 5 miljoner turister per dag som korsar nationsgränser. Förutom dessa är det fyra gånger 
fler turister som reser inom nationsgränserna, än de som reser utomlands. När det gäller fram-
tiden tror UNWTO att turismen kommer att fortsätta öka, men inte i samma höga takt som 
tidigare. Det beror delvis på att kostnaderna för bränsle förväntas öka, och därmed priset för 
exempelvis flygbiljetter. Det har dock visat sig att transportkostnader har mindre påverkan än 
ekonomisk tillväxt på människor och att förändringar i transportkostnader kan göra att vi reser 
annorlunda snarare än mindre. Höga transportkostnader kan exempelvis påverka hur långt vi 
reser, vilket transportmedel vi väljer och vilken destination vi besöker. Om transportkostna-
derna ökar mycket kan det göra att fler turistar närmare hemmet och resandet mellan regioner 
kan förväntas minska. En stark ekonomisk tillväxt kan verka på liknande sätt eftersom det kan 
öka efterfrågan och driva upp priserna.   
 
När det gäller svensk turism visar Turistnäringens trendanalys43 att det sker stadiga ökningar 
av turismen inom landet, både när det gäller svenska och utländska turister, men att tillväxt-
takten har minskat något på senare tid. Det har gått långsamt att lyckas attrahera fler internat-
ionella turister till Sverige, samtidigt som det motsatta sker när det gäller internationella avre-
sor. Svenskarna reser utomlands mer än någonsin och det finns numera direktflyg till södra 
Europa från hälften av landets 38 flygplatser. Trots en stor ökning av utlandsresor är det fort-
farande närmarknaden som utgör det största segmentet för svensk turistnäring, det vill säga de 
svenska affärs- och fritidsresenärerna. När det gäller turism inom landet förväntas en del av 

                                           
42 Trafikanalys, 2015c 
43 TRIP, 2013 
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denna turism bestå av fritidshusturism. Enligt European Travel Commission44 kommer vi att 
se en fortsatt trend med ökning av fritidshus. Detta kommer att leda till en ökning av resor 
som görs fram och tillbaka mellan hemmet och fritidshuset. Dessa resor sker oftast med bil, 
och i betydligt lägre utsträckning med kollektiva färdmedel. Svensk turism kan även påverkas 
av demografiska trender. Till exempel ökar andelen svenskar som är födda i andra länder. År 
2012 var andelen utlandsfödda svenskar 16 procent och prognoserna för 2020 visar på att an-
delen kan öka till 20 procent. Detta gör att resmönstret ändras. Det kan till exempel bli en 
utmaning för turistnäringen att de ”traditionella” svenska resorna till fjällen, Gotland eller 
Dalarna minskar till följd av minskad efterfrågan. Istället förväntas utlandsresorna öka på 
grund av globala sociala nätverk. Ett exempel är att det troligtvis kommer att utvecklas fler 
direktflyg till Mellanöstern och Afrika från Arlanda. Att allt fler svenskar åker utomlands 
istället för att semestra i Sverige kan också bero på faktorer så som en låg investeringstakt 
inom turistnäringen i landet idag45. Sammanfattningsvis visar trenderna i Sverige idag främst 
på en ökning av fritidshusturism inom landet och en ökning av utlandsresor till utlandsfödda 
nysvenskars gamla hemländer, men även en generell ökning av turism både inom landet och 
utomlands.  
 
Svenskarnas turistresor inom landet såväl som utomlands kan också påverkas av klimatför-
ändringarna och de restriktioner som de kan tänkas leda till. Om Sverige ska uppnå de upp-
satta målen när det gäller minskad klimatpåverkan till följd av turistresande behövs radikala 
förändringar. Detta gäller inte bara teknologiska utvecklingar och innovationer, utan det be-
hövs även förändringar av människors resmönster. För att de uppsatta målen ska uppnås krävs 
det att vi byter transportmedel och väljer att resa till destinationer närmare hemmet46. De rikt-
linjer och regler som finns när det gäller klimatförändringar kan också påverka antalet inter-
nationella turistankomster till Sverige. Det finns till exempel begränsningar i flygtrafikens 
utveckling på Arlanda. Detta gör att det blir svårt för Arlanda att utveckla och öka flygtrafi-
ken, vilket i sin tur kan resultera i att Arlanda får konkurrensnackdelar gentemot andra euro-
peiska städer som inte styrs av samma regelverk eller har samma uppsatta klimatmål som 
Sverige47. I våra intervjuer var det dock ingen som trodde att klimatförändringarna skulle leda 
till ett minskat resande: 
 

”… vi har en kultur av att vi reser så mycket att det måste bli så dyrt för oss 
om vi ska sluta resa tror jag. /…/ För vi har det så djupt inrotat i våran kul-
tur att vi ska kunna fara iväg både utomlands och i Sverige.” (Kvinna, 38 
år, landsbygd).  
 
”Det är ganska standard, Sverige är ett resande folk och de kommer de sä-
kert att fortsätta med, inte minst pensionärer.” (Man, 73 år, landsbygd).  

 
 

                                           
44 European Travel Commission, 2006 
45 TRIP, 2013 
46 Peeters & Dubois, 2010 
47 TRIP, 2013 
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Kort om godstransporter 
På landets vägar och övriga transportnät sker inte bara persontransporter, utan även gods-
transporter. Vid mitten av 1900-talet utgjorde persontrafiken och godstrafiken ungefär lika 
stor del av det totala transportarbetet, men sedan början av 1970-talet har mönstret förändrats. 
Figur 3 nedan visar hur utvecklingen av persontransportarbetet och godstransportarbetet har 
sett ut under perioden 1950-2014. Persontrafiken har fortsatt öka konstant medan godstrafiken 
har uppvisat större fluktuationer såväl som en generellt lägre tillväxttakt. Godstrafiken utgör 
dock fortfarande en viktig del av det totala transportarbetet i landet48. 
 

 
Figur 3.  Fördelning av persontransportarbete och godstransportarbete i Sverige år 1950-2014 49 
 
När det gäller godstrafik på väg har Sveriges lagstiftning länge tillåtit både längre och större 
lastbilar än vad som generellt tillåts inom EU. På 70-talet införde Sverige regler som tillät 24 
meter långa lastbilar, men EUs regler innebär att lastbilar bara får vara 18,75 meter långa och 
väga 40 ton. Sverige fick dispens från EU-normen år 1997 och det är sedan dess tillåtet att ha 
större och tyngre lastbilar. Landets lastbilar får i nuläget vara 25 meter långa och ha en total-
vikt på 64 ton. Det pågår försök med ekipage som är 32 meter långa och väger 80 ton. Ut-
vecklingen av Sveriges godstrafik går generellt mot allt större fordon och fartyg för samtliga 
trafikslag.  
 
I Tabell 3, nedan, presenteras godstrafikens fördelning mellan olika trafikslag de senaste åren. 
Det är transportarbete i miljoner tonkilometer som jämförs och det framgår att det under åren 
2012-2014 inte skedde några större förändringar i fördelningen mellan de olika transportsla-

                                           
48 Trafikanalys, 2015e 
49 Trafikanalys, 2015e 
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gen. Det är lastbilarna som står för en stor majoritet av godstransporterna, medan bantrafik 
och sjöfart står för en betydligt mindre del. Flygtransporter står dock för den allra minsta de-
len av godstrafik, både för inrikes- och utrikestrafik.  
 
Tabell 3.   Transportarbete i miljoner tonkm, inrikes‐ och utrikestrafik 

  2012 2013 2014 
Lastbil  41 011  42 090  41 956 
Bantrafik  66  67  68 
Sjöfart  173  162  167 
Flyg  0,1  0,1  0,1 

 
Svenska lastbilar körde totalt drygt 2,8 miljarder kilometer inom Sverige 2014, varav 16 pro-
cent var utan last. Detta är i nivå med föregående år. Ökningen av lastbilstrafiken under de 
senaste åren är en av de stora anledningarna till att utsläppen av växthusgaser har ökat trots att 
fordonen blir allt med bränslesnåla och energieffektiva50.  
 
Det svenska järnvägsnätet, som till största delen är statligt ägt, har en banlängd på knappt 

11 000 kilometer. Godsvagnarna har ökat i storlek samtidigt som antalet vagnar på godstågen 

har minskat något. I samband med det har även den sammanlagda lastkapaciteten minskat51. 
55 procent av godstrafiken är inrikestrafik och 45 procent utlandstrafik. Malmen är en stor del 
av Sveriges järnvägstrafik, 2014 stod malmen på malmbanan för 42 procent av godsmängden 
på järnväg. Malmen stod dessutom för och 61 procent av det utlandstransporterade godset 52. 
En aktuell fråga för bantrafiken i dagsläget gäller införandet av den internationella signalstan-
darden ERTMS och eftersatt underhåll53. 
 
Mellan år 2000 och 2008 ökade godshanteringen i de svenska hamnarna från 160 till 188 mil-
joner ton. År 2009 minskade godsmängden på grund av den internationella lågkonjunkturen. 
Året därpå skedde en återhämtning, men denna följdes av en gradvis nedgång så 2013 års 
godsmängd, 162 miljoner ton, var på samma nivå som 2009 års godsmängd. År 2014 ökade 
den svenska godshanteringen för första gången sedan 2010, även om det inte nådde upp till 
samma höga nivå. Under hela perioden har den lossade godsmängden varit större än den las-
tade med en genomsnittlig skillnad på 12 miljoner ton54.  

 
Enligt The Global Competitiveness Index (GCI) är svensk infrastruktur relativt god, dock har 
kvaliteten sjunkit kontinuerligt de senaste åren. Kvaliteten på infrastrukturen har bedömts på 
en 7-gradig skala, där 1 står för mycket underutvecklade, bland de värsta i världen och 7 står 
för omfattande och effektiv infrastruktur, bland de bästa i världen. Från 2010 till idag har be-
tyget för den svenska väginfrastrukturen sjunkit från 5,7 till 5,4. Järnvägsinfrastrukturens be-
tyg minskade från 5,4 till 4,2, hamnarnas betyg minskade från 6,2 till 5,6, och flyget från 6,2 
till 5,6.55 Betygen baseras på Executive Opinion Survey som enligt The World Economic Fo-

                                           
50 Regeringskansliet, 2009 
51 Trafikverket, 2015a 
52 Trafikanalys, 2015f 
53 Trafikverket, 2015a 
54 Trafikanalys, 2015i 
55 Trafikanalys 2014b, The World Economic Forum, 2016 
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rum är den äldsta och mest omfattande undersökningen i sitt slag. Undersökningen fångar 
åsikter från företagsledare runt om i världen, även inom områden där datakällor är knappa 
eller obefintliga på en global skala. 
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3. TRANSPORT- OCH ENERGIPOLITISKA MÅL 
I mars 2011 presenterade Europeiska kommissionen en färdplan för EU som ska leda till en 
mer koldioxidsnål, men samtidigt konkurrenskraftig, ekonomi till år 2050. Syftet med färd-
planen är att den ska ge riktlinjer för hur målet om att minska EU:s utsläpp med 80-95 procent 
ska kunna nås fram till år 205056. Om detta ska vara möjligt krävs det betydande insatser både 
i Sverige, inom EU och på internationell nivå.  
 
Den svenska energipolitiken, som hänger samman med klimatpolitiken, ska bygga på samma 
tre grundpelare som energisamarbetet inom EU, nämligen att förena ekologisk hållbarhet, 
konkurrenskraft och försörjningstrygghet57. Regeringens proposition En sammanhållen svensk 
klimat och energipolitik – Klimat (prop. 2008/09:162)58 innehåller en vision om att Sverige 
fram till år 2050 ska ha uppnått en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettout-
släpp av växthusgaser. På vägen dit finns olika delmål uppsatta. Ett delmål är att Sverige år 
2020 ska ha uppnått 40 procents minskning av utsläpp av växthusgaser, i förhållande till år 
1990. Andra mål som ska nås innan år 2020 är 50 procent förnybar energi, att 10 procent av 
transporterna ska ske med förnybar energi, samt att vi ska uppnå en energieffektivisering på 
20 procent. Ytterligare ett delmål är att Sverige år 2030 bör ha en fordonsflotta som är obero-
ende av fossila bränslen59. 

 

Transportpolitiska målen 
I maj 2009 antog riksdagen regeringens förslag i propositionen (2008/09:93): Mål för framti-
dens resor och transporter. Den transportpolitiska målstrukturen består av ett övergripande 
transportpolitiskt mål samt ett funktionsmål och ett hänsynsmål60. 
 

 Det övergripande målet: Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällseko‐

nomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och nä‐

ringslivet i hela landet. 

 Funktionsmålet: Transportsystemets utformning, funktion och användning ska med‐

verka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbar‐

het i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara 

mot kvinnors respektive mäns transportbehov. 

 Hänsynsmålet: Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpas‐

sas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvali‐

tetsmålen uppnås och att ökad hälsa uppnås61. 

 

                                           
56 Europeiska kommissionen, 2015 
57 Energimyndigheten, 2015a 
58 Regeringskansliet, 2009 
59 Miljö- och energidepartementet, 2012 
60 Trafikanalys, 2015a, s. 13 
61 Trafikanalys, 2015a, s. 13 
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Trafikverkets prognoser används bland annat som ett underlag för infrastrukturplanering. På 
vilket sätt prognoserna påverkar planeringen har kommit att diskuteras under senare tid. Dis-
kussionen kretsar bland annat kring huruvida infrastrukturplaneringen ska genomföras på ett 
sätt som gör att idag prognostiserad framtida transportefterfrågan möts med ny eller utvecklad 
infrastruktur eller om infrastrukturen ska förändras på ett sätt som leder till att de transportpo-
litiska målen nås62. 
 

Det övergripande målet 

Det övergripande transportpolitiska målet lyder: ”Transportpolitikens mål är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet”63. Detta innebär att målen kan anses vara uppfyllda även om inte 
prognostiserad transportefterfrågan möts. Måluppfyllelse kan istället innebära infrastrukturin-
vesteringar och satsningar som kan variera mellan olika geografiska platser och inkludera 
olika transportmedel som kan leda eller bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Styrmedel 
används också för att minska transportefterfrågan (exempelvis trängselskatt). Även om den 
fråga som ställs är hur transporterna ska ske i framtiden för att vara samhällsekonomiskt ef-
fektiva och långsiktigt hållbara behövs en bedömning av efterfrågan på transporter i framti-
den. De prognoser som används för en sådan bedömning påverkar då omfattningen av de 
styrmedel och de åtgärder som behövs för att påverka utvecklingen i målets riktning. Under 
alla omständigheter är det således relevant att diskutera om bedömningen av framtida efter-
frågan är rimlig64.   
 
I Trafikanalys65 uppföljning av de transportpolitiska målen bedöms att transportsektorn ännu 
inte uppnått de övergripande målen som satts och att det kan vara svårt att göra detta inom 
den uppsatta tidsramen. Detta beror på att Sverige fortfarande har ett stort beroende av fossila 
bränslen, vilket gör att transportförsörjningen inte är långsiktigt hållbar. Under de senaste åren 
har visserligen transporternas utsläpp av klimatpåverkande gaser minskat något och energief-
fektiviteten i inrikestransporter har förbättrats, men problemet ligger i att andelen förnybar 
energi fortfarande är låg i förhållande de uppsatta målen. Det finns också andra aspekter som 
gör att transporter inte anses vara hållbara på lång sikt om de nuvarande trenderna fortsätter. 
Transportförsörjningen orsakar årligen hundratals dödsoffer och personer som blir svårt ska-
dade i trafikolyckor. Dessutom kan hälsan påverkas negativt av avgaser och buller, vilket tu-
sentals personer besväras av i nuläget. Sammanfattningsvis menar Trafikanalys att transport-
försörjningen inte kan påstås vara långsiktigt hållbar trots att vissa åtgärder har gjorts för att 
utveckla transportsystemet mot ett tillstånd närmare hållbarhet. Det kan inte heller påstås att 
tillståndet förändrats på något avgörande sätt sedan målen antogs år 2009. 
 

                                           
62 Trafikanalys 2015g 
63 Trafikanalys, 2015a, s. 8 
64 Trafikanalys 2015g 
65 Trafikanalys, 2015a 
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Funktionsmålet  

Funktionsmålet innebär att alla ska ha grundläggande tillgänglighet till transporter med god 
kvalitet och användbarhet, samt att det ska finnas ett fokus på jämlikhet och jämställdhet66. 
Tillgänglighet avser i vilken grad man kan nå de varor och tjänster som samhället anser vara 
nödvändiga för att människor ska kunna leva sitt dagliga liv. Det kan påverkas av skillnader i 
aktivitetsdeltagandet, resekostnader, utformning av transportnät och reseavstånd67. Transport 
och tillgänglighet påverkar den sociala hållbarheten i samhället. Transporter kan leda till ökad 
social rättvisa eller orättvisa, beroende på hur de är utformade och i vilken utsträckning de är 
tillgängliga för olika människor. Transporter kan uppmuntra möten och aktiviteter och på så 
sätt bidra till att stödja det lokala samhället, människors välbefinnande, samt det ekonomiska 
och sociala livet i ett område. De kan också bidra till att vissa människor känner sig socialt 
exkluderade. Det kan exempelvis handla om ett geografisk exkluderande för personer som är 
bosatta på landsbygden68. De som bor i landsbygdsområden kan drabbas negativt på flera 
olika sätt. Till exempel är inkomsterna ofta lägre än i stadsområden, samtidigt som resekost-
naderna ofta är högre. Detta kan dock kompenseras något av att boendekostnaderna är lägre 
på landsbygden. Landsbygdsbor måste ofta resa längre för att få tillgång till dagligvaror och 
tjänster. På grund av bristfälligt utbud av kollektivtrafik finns det sällan något attraktivt alter-
nativ till bilen för de resor som görs på landsbygden69. 
 
Det finns även vissa grupper av människor som upplever fler svårigheter än andra i trafiken.  
Dessa kan till exempel vara kvinnor, barn, äldre, utlandsfödda nysvenskar, funktionshindrade 
och låginkomsttagare70. När det gäller jämställdheten är mäns och kvinnors resmönster i det 
närmaste oförändrade både för arbetsresor och fritidsresor. Männen reser fortfarande mer och 
längre än kvinnor och använder i större utsträckning bil. Vidare har inte barns möjligheter att 
nyttja transportsystemet utvecklats i någon avgörande utsträckning. Det är allt färre barn som 
omkommer och skadas i trafiken, men det verkar delvis förklaras av att barn nyttjar transport-
systemet mindre på egen hand nu jämfört med för några år sedan71. 
 
Personer med funktionsnedsättningar eller funktionshinder kan uppleva problem i trafiken på 
grund av bristfälligt utformad infrastruktur, design på fordon eller lokalisering av busshåll-
platser72. Enligt Trafikanalys73 uppföljning av de transportpolitiska målen har personer med 
funktionsnedsättningar fått ökade förutsättningar till mobilitet och transport och Trafikanalys 
bedömer att utvecklingen därför går i rätt riktning. Personer med och utan funktionsnedsätt-
ningar uppvisar fortfarande olika resmönster, men trenden går mot att skillnaderna minskar. 
Detta beror delvis på åtgärder inom kollektivtrafiken. Andelen fordon i den kollektivtrafiken 
som är anpassade för personer med funktionsnedsättningar har ökat under de senaste året, 

                                           
66 Trafikanalys, 2015a 
67 Jones & Lucas, 2012 
68 Lucas, 2012 
69 Lucas, 2012 
70 Jones & Lucas, 2012 
71 Trafikanalys, 2015a 
72 Hine, 2012 
73 Trafikanalys, 2015a 
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vilket gör att färre behöver använda sig av färdtjänst. Åtgärdstakten för att tillgängliggöra 
kollektivtrafiken är dock fortfarande låg och målet är att fler förbättringar ska göras inom kol-
lektivtrafiken framöver. I uppföljningen av de transportpolitiska målen missar dock Trafik-
analys att redogöra för vilken sorts funktionsnedsättningar de avser när det gäller att förbättra 
tillgängligheten till i transportsystemet. Det saknas information om för vem det har skett för-
bättringar eller vilka förbättringar och utvecklingar som de planerar att göra i framtiden för att 
underlätta för personer med olika funktionsnedsättningar74. Det är viktigt att komma ihåg att 
en förbättring som kan göra det lättare för exempelvis en blind person att resa inte nödvän-
digtvis gör någon skillnad alls för en person med hörselnedsättning, fysiska funktionsnedsätt-
ningar, grava rörelsehinder eller mental ohälsa75. 
 
Det är inte bara demografiska och fysiska faktorer som påverkar vilken tillgänglighet männi-
skor har till transporter. Det är även viktigt att ha i åtanke att kostnader för olika resor kan 
drabba låginkomsttagare hårdare än personer med högre inkomster. Familjer med låga in-
komster tenderar att promenera och använda kollektivtrafiken mer än människor med högre 
inkomster76. Avslutningsvis visar Trafikanalys77 uppföljning av funktionsmålet att kvaliteten 
på medborgarnas resor inte har förändrats avsevärt sedan målen antogs år 2009. Det har inte 
skett några större förändringar som gör att vi kan anses närma oss funktionsmålet. Detsamma 
gäller för merparten av preciseringarna inom funktionsmålet. Det har dock skett viss utveckl-
ing i rätt riktning, till exempel att utbudet av kollektivtrafik har ökat i tätbefolkade delar av 
landet. Dessutom har Trafikanalys noterat att det har skett en ökad satsning på cykling och en 
förbättrad infrastruktur som ökar möjligheterna att ta sig fram med cykel.  
 

Hänsynsmålet 

Enligt hänsynsmålet ska ingen dödas eller skadas allvarligt i trafiken, miljökvalitetsmålen ska 
uppnås och vi ska även uppnå en ökad hälsa bland befolkningen. När det gäller trafiksäker-
heten har det skett positiv utveckling de senaste åren, framför allt inom vägtrafiken. I internat-
ionella jämförelser ligger Sverige i framkant när det kommer till vägtrafiksäkerhet och ut-
vecklingen pekar mot att det uppsatta målet om att maximalt 220 personer ska omkomma i 
trafiken år 2020 kan uppnås. I Sverige, som har en lång historia av trafiksäkerhetsarbete, om-
kom 260 personer i vägtrafiken under år 2015 vilket är bland det lägsta som uppmätts. Det har 
dock skett en ökning av antalet omkomna inom järnvägstrafiken, luftfarten och sjöfarten mel-
lan åren 2014 och 201578. Antalet allvarligt skadade i vägtrafiken har minskat och om de sen-
aste årens trend fortsätter kommer även målet om en 25-procentig minskning av antal allvar-
ligt skadade att nås till 2020. Även sjöfarten och luftfarten visar en positiv utveckling avse-
ende antalet omkomna. Antalet skadade och omkomna inom bantrafiken har dock ökat sedan 
2009, och här fordras nya åtgärder för att komma till rätta med den negativa utvecklingen79. 

                                           
74 Trafikanalys, 2015a 
75 World Health Organization & the World Bank, 2011 
76 Lucas, 2012 
77 Trafikanalys 2015a 
78 Transportstyrelsen, 2016 
79 Trafikanalys 2015a 
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De totala utsläppen av växthusgaser från inrikestransporter har fortsatt att minska under 2014 
och ligger nu på en lägre nivå än när målen antogs år 2009. Det är främst inom persontrafik på 
väg och inrikes luftfart som det har skett förbättringar de senaste åren, åtminstone när det gäl-
ler energiintensiteten i transportarbetet. Godstransporterna visar däremot ingen positiv ut-
veckling i detta avseende och utsläppen från lastbilar är högre idag än år 1990. Den minsk-
ning av utsläpp som uppmätts står alltså persontrafiken för, trots att personbilarna under 
samma period uppvisat allt längre körsträckor. Minskningen är dock, enligt Trafikanalys80, i 
en alltför låg takt för att det ska vara troligt att de uppsatta delmålen om fossiloberoende for-
donsflotta skall nås. Energieffektiviteten har förbättrats för flera trafikslag och en europeisk 
jämförelse visar att andelen förnybar energi ökar snabbare i Sverige än i något annat land. 
Dock har trafiken ökat samtidigt, vilket gjort att effekten i form av minskade utsläpp inte är 
tillräcklig för att nå de uppsatta målen. Minskningen gäller dessutom endast inrikestranspor-
ter, inte godstransporter, konsumtion och resor till och från utlandet. Koldioxidutsläppen från 
internationell sjöfart och luftfart från transporter och resor som startat i Sverige ligger långt 
över de nivåer som uppvisades år 1990 och har fortsatt att öka. Om dessa skulle inkluderas i 
beräkningen har Sveriges utsläpp inte minskat, utan snarare ökat med en femtedel81.  
 
Ett transportpolitiskt delmål är att uppnå ökad hälsa bland människorna i landet. Idag finns 
många negativa hälsorelaterade effekter av motoriserade fordon. Det kan delvis handla om 
trafikolyckor, men också försämrad fysisk hälsa till följd av, bland annat, att människorna 
promenerar och cyklar mindre och kör mer bil. För lite fysisk aktivitet bland befolkningen har 
medfört att vi fått sämre fysisk kondition, samt att fetma har blivit ett allt mer vanligt feno-
men82. Fler personer beräknas även utsättas för bullernivåer över riktvärdena.  
 
 

Mot fossiloberoende  
I regeringens proposition En sammanhållen svensk klimat- och energipolitik – Klimat (prop. 
2008/09:162)83 redogörs för den långsiktiga målsättningen att Sverige år 2030 bör ha en for-
donsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Det finns även en vision om att Sverige år 
2050 ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser 
i atmosfären. Regeringen tillsatte därför en utredning om fossilfri fordonsflotta (FFF) för att 
få underlag för en strategi om hur detta kan åstadkommas. 
 
Utredningen har definierat en fossiloberoende fordonsflotta som ett vägtransportsystem vars 
fordon i huvudsak drivs med bio-drivmedel, elektricitet eller s.k. syntetisk e-bensin, fram-
ställd på exempelvis skogsråvara. Det innebär att fordonen ska kunna drivas med fossilfri 
energi men också att det ska finnas tillräcklig tillgång på fossilfria alternativ. Det tar cirka 20 
år att helt förnya fordonsparken och det är bara 14 år kvar till 2030. Det innebär att omställ-

                                           
80 Trafikanalys 2015a 
81 Trafikverket, 2014 
82 Jones & Lucas, 2012 
83 Regeringskansliet, 2009 
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ningen behöver påskyndas om målet ska kunna nås84. I våra intervjuer var många responden-
ter tveksamma till huruvida målet om en fossilfri fordonsflotta kunde nås till år 2030, men de 
var samtidigt positivt inställda till målet:  
 

”Alltså jag tänker väl egentligen att på ett sätt att jag vill att det ska vara 
möjligt och alltså det kanske är möjligt, men däremot, på nåt vis så känner 
jag som att alla såna här mål som sätts att det är inte… Alltså även fast dom 
vill det så känns det som att alla människor måste ju typ samarbeta för att 
det ska kunna bli så och jag tror att det är som skulle typ kanske… ja, jag 
vet inte… det känns bara orimligt.” (Kvinna, 24 år, storstad).  
 
”Det är genomförbart om viljan finns, och resurser och så. Det tror jag är 
fullt möjligt, men människan är ju mycket stor tröghet i sånt här, och en stor 
del utav bilflottan är ju väldigt fina bilar och de går ju på vanlig bensin och 
diesel. /…/ Motordrivna bilarna kommer ju att bli kvar än över överskådlig 
tid men det är bråttom att börja fasa ut det.” (Man, 73 år, landsbygd).  
 
”… jag skulle nog tippa på att det är många av de som har bil i Sverige som 
inte har en bil som är splitterny, vare sig den är eldriven eller bensindriven. 
Så att jag menar köper man en bil 2030 kanske man köper en bil från 2010 
kanske överlag som då är fossil…” (Man, 27 år, mellanstor stad). 

 
Enligt FFF-utredningen bör utgångspunkten vara att hållbara förnybara drivmedel och el ska 
öka sina andelar i transportsektorn, samtidigt som fordonseffektiviteten bör förbättras och 
utsläppen av växthusgaser minska. Man räknar med att omställningen kräver betydande insat-
ser inom följande fem åtgärdsområden85:  
 

‐ Planera och utveckla attraktiva och tillgängliga städer som minskar efterfrågan på 

transporter och ger ökad transporteffektivitet. 

‐ Infrastrukturåtgärder och byte av trafikslag.  

‐ Effektivare fordon och ett energieffektivare framförande av fordon. 

‐ Biodrivmedel.  

‐ Eldrivna vägtransporter. 

 
I FFF-utredningen86 står det också att om målet att jordens medeltemperatur inte ska öka med 
mer än högst två grader blir det nödvändigt att utnyttja parallella strategier med åtgärder och 
styrmedel som kompletterar varandra. Omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta 
kommer att behöva drivas av många olika aktörer. För att nå målet behövs oftast starka och 
koordinerade styrmedel. I många frågor kommer de grundläggande styrmedlen att vara EU-
baserade, speciellt gäller detta fordonsutvecklingen. Internationella styrmedel är också ofta att 
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föredra eftersom de kan ge bättre marknadsförutsättningar för teknikutveckling. Lagstiftning 
är också något som en av respondenterna som vi intervjuade tror är en viktig del, i kombinat-
ion med annat, i utvecklingen mot en fossilfri fordonsflotta:  
 

”Det är nog lagar och teknik i kombination. Sen är det väl också lite ideo-
logi om man ska uttrycka det… att det behövs en stor påverkan för att folk 
verkligen ska vilja övergå helt och hållet.” (Kvinna, 38 år, landsbygd). 

 
Inom FFF-utredningen finns ett antal olika underlagsrapporter som tittar på såväl olika delar 
av fordonsflottan som eventuella lösningar som kan bidra till en minskning av utsläppen som 
sker till följd av användningen av fossila bränslen87. En av underlagsrapporterna88 handlar om 
potentialen att öka kollektivtrafiken och på så sätt minska bilberoendet. Det finns ambitioner 
om att antalet resor med kollektiva färdmedel ska fördubblas under tidsperioden 2006-2020, 
vilket mest troligt inte kommer hinna uppnås. Enligt rapporten handlar det mycket om kost-
naderna, både för privatpersoner och samhället. Det är kostsamt för samhället att tillgodose 
människor med kollektivtrafik samtidigt som biljettpriserna blir allt högre, vilket medför att 
färre väljer att resa kollektivt. Om andelen resor som görs med kollektiva färdmedel ska öka 
krävs det en bromsning av kostnadsutvecklingen, samt ett förbättrat utbud. Ett annat förslag är 
att prissätta bilarnas miljöpåverkan så att det inte blir för billigt att köra bil sett till den mängd 
utsläpp som bilismen bidrar till. Något att ha i åtanke är dock att om det blir attraktivare att 
åka kollektivt finns det visserligen potential att minska bilismen, men det kan även hända att 
de som i nuläget går eller cyklar väljer att resa kollektivt istället, vilket kan bidra till att de 
totala utsläppen av växthusgaser ökar istället för minskar89.  
 
Resandet med kollektivtrafiken kan också påverkas av hur samhället är uppbyggt och vilken 
tillgänglighet som finns till olika funktioner90. Detta behandlas i en annan underlagsrapport91 
till FFF-utredningen, där det föreslås att samhället ska planeras på ett sätt så att bilberoendet 
minskar. Målet med en samhällsplanering där bilen inte står i fokus är att de funktioner som 
behövs i vardagslivet ska lokaliseras på ett sätt som gör dem tillgängliga utan bil. Detta kan 
göras genom att förtäta städerna. Det finns studier som visar att städer med högre befolk-
ningstäthet har lägre energiförbrukning från transporter per invånare, vilket indikerar att det är 
möjligt att minska koldioxidutsläppen genom tätare samhällsbyggnad92. 
 
Teoretiskt sett finns det stor potential att öka gång-, cykel- och kollektivtrafiken, men det krä-
ver en förbättrad infrastruktur. Det måste bli praktiskt möjligt och attraktivare att gå, cykla 
eller åka kollektivt jämfört med att använda bilen. För att klara klimatmålen finns det förslag 
om att fördubbla utbudet av kollektivtrafik med buss och spårvagn, samt att persontrafiken på 
järnväg bör öka med 128 procent och tunnelbanetrafiken med 76 procent jämför med år 2010. 

                                           
87 Miljö- och Energidepartementet, SOU 2013 
88 Nilsson, Pyddoke & Andersson, 2013 
89 Nilsson, Pyddoke & Andersson, 2013 
90 Nilsson, Pyddoke & Andersson, 2013 
91 WSP Analys & Strategi, 2013 
92 WSP Analys & Strategi, 2013 
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Det skulle naturligtvis även kräva åtgärder i infrastrukturen för att tillgodose de ökade beho-
ven av kapacitet och tillgänglighet, utöver det som redan nämnts i tidigare avsnitt om gods-
transporter. Användarna måste också bli medvetna om fördelarna med alternativen. Detta kan 
åstadkommas genom så kallade mobilitetsåtgärder (mobility management), vilket exempelvis 
kan innebära testresenärssatsningar, cykelkampanjer vid arbetspendling och bättre informat-
ion om byten och förseningar i kollektivtrafiken. Bättre fysiska förutsättningar måste också 
finnas för att gång-, cykel- och kollektivtrafiken ska öka och man bör prioritera dessa resenä-
rer i samhällsplaneringen. Prioritering av gång-, cykel och kollektivtrafik gör också att sta-
dens begränsade ytor för infrastruktur används mer energieffektivt. Vidare finns även en pot-
ential i att flytta över en del flygresor till tåg på rimliga avstånd93. 
 
Förutom de förslag som finns när det gäller att byta till miljövänligare transportmedel och 
göra vardagsfunktioner mer lättillgängliga, finns det också möjligheter att avstå vissa resor 
helt och hållet genom att exempelvis arbeta på distans eller göra sina inköp via internet. År 
2012 arbetade på en given dag ungefär 5 procent av alla förvärvsarbetare i Sverige på di-
stans94. Distansarbete förekommer mest i stora företag inom branscher så som IT, telekom och 
finans. Enligt Arnfalk95 kan effekten av distansarbete vara minskat resande, men hittills har 
reduktionen av arbetsresor varit så pass begränsad att den endast har dämpat ökningstakten. 
Ett problem kan dock vara risken för så kallade rekyleffekter, vilket innebär att en minskning 
av arbetsresor kan leda till ökningar av andra slags resor istället. Dessutom kan en stor del av 
det insparade transportarbetet gå förlorat på grund av ärenden som måste göras, vilka man 
annars skulle ha gjort i samband med arbetspendlingen (till exempel handla eller hämta barn 
på förskolan). Trots att distansarbete inte minskar det totala persontransportarbetet så mycket 
som man hade kunnat önska finns det andra fördelar och positiva effekter, så som mindre tra-
fik i rusningstid, lägre resekostnader och minskad tidsåtgång till arbetsresor. Möjligheten till 
distansarbete kan ha negativa effekter också, så som att människor väljer bort kollektivtrafi-
ken till förmån för bilen eftersom det kanske inte lönar sig att ha månadskort inom kollektiv-
trafiken längre. Om man bortser från dessa effekter och skapar goda förutsättningar för di-
stansarbete så att 25-30 procent av Sveriges arbetsstyrka kan arbeta på distans ett par dagar i 
veckan år 2030 kan det vara möjligt att minska 2,3 procent av allt resande96.  
 
Ett annat förslag som har potential att bidra till en fossilfri fordonsflotta är att ha resfria mö-
ten, så som videokonferenser. Genom resfria möten finns det potential att minska tjänstere-
sandet och år 2012 beräknades denna sorts möten och konferenser bidra till en reduktion på 
1,5-2 procent av det totala persontransportarbetet. Idag beräknas ungefär 35-40 procent av alla 
yrkesverksamma i landet kunna använda sig av resfria möten istället för att ha fysiska möten. 
Det finns potential till en minskning av det totala antalet personkilometer med ungefär 3 pro-
cent, men siffran lär bli lägre på grund av rekyleffekter. Till exempel kan en minskning av 
fysiska möten inom arbetet leda till en ökning av andra typer av resor. Det anses inte heller 
vara möjligt att ersätta alla möten med resfria möten eftersom människor fortfarande kommer 
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att vilja resa och träffas fysiskt för att skapa förtroende och gruppdynamik. Det är dessutom 
svårt att veta vilka möten som ersätts av videokonferenser och liknande. Ersätter de resor eller 
kanske telefonsamtal? Vissa möten hade kanske inte ägt rum överhuvudtaget och det är inte 
heller säkert att alla de som deltar i resfria möten hade rest för att delta i ett fysiskt möte. Det 
är därför svårt att avgöra hur stor del av fordonsflottan som faktiskt kan påverkas av denna 
utveckling97. 
 
Förutom potentialen att minska arbetsresor till och från arbetet och möten är det möjligt att 
minska de resor som idag görs i utbildningssyfte. År 2012 utgjorde distansutbildningar på 
högskole- och universitetsnivå en tredjedel av högre utbildningsinsatser i Sverige och en fem-
tedel av alla studenterna studerade enbart på distans. En fortsatt satsning på distansundervis-
ning beräknas kunna påverka 1,3 procent av det totala resandet år 203098.  
 
Bland underlagsrapporterna till FFF-utredningen finns det även med en studie om vilka effek-
ter e-handeln kan ha på framtidens transporter99. E-handeln har ökat mycket i popularitet de 
senaste åren och förväntas öka ännu mer de kommande åren. Huruvida dessa inköp kan bidra 
till en minskning av det totala transportarbetet är dock ännu oklart eftersom denna studie vi-
sade att frekventa e-handelskunder gjorde fler resor totalt per dag, sett till alla typer av resor. 
Dock tenderar de frekventa e-handlarna att promenera, cykla eller åka kollektivt och använder 
bilen mindre än andra grupper. Detta kan förklaras av demografiska skillnader snarare än 
själva faktumet att de handlar över internet. Även om skillnaderna i totalt transportarbete var 
små i denna studie finns det hopp om att e-handeln kan vara ett steg i rätt riktning och att den 
kan bidra till ett minskat bilberoende i framtiden. 
 

                                           
97 Arnfalk, 2013 
98 Arnfalk, 2013 
99 Adell, Clark & Smidfeldt Rosqvist, 2013    
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4. TRENDER 
Det är många som siar om hur framtidens transporter kommer att se ut. Forskare, företag och 
myndigheter är några av de som försöker komma underfund med hur vi bästa kan möta och 
utforma framtidens mobilitet. Trafikverkets prognos för tiden 2010-2030 tyder på att om inga 
politiskt beslutande åtgärder genomförs kommer lokal och regional busstrafik öka med 4 pro-
cent, pendeltågstrafiken med 32 procent och biltrafiken med 39 procent, vilket innebär att 
kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet kommer att minska100. Det kommer att 
krävas nya kraftfulla styrmedel om uppsatta delmål och mål ska nås i tid. 
 
Mycket talar för att vi kommer att ha ett ökat resande i framtiden, samt att det kommer att bli 
en ökad individualisering och behov av ’on demand-tjänster’ även inom transportsektorn. 
Detta sker delvis på grund av ökad avreglering, men också ökad konsumentmakt och efterfrå-
gan på individanpassade tjänster. Mindre privatägande av bilar, mer leasing och samägande 
nämns som framtidens modell. En tidigare studie av TRUM visar att privatpersoner tror att vi 
kommer att se en ökning av elbilar såväl som tekniker som självkörande fordon101. Bland re-
spondenterna till den här studien gissar de att det blir svårt att minska resandet i Sverige. Al-
ternativ som att cykla, gå, köra elbil eller åka kollektivt nämns, men behovet av att vara lika 
mobil ses som given:  
 

”Jag tror inte att människan är så att vi vill gå tillbaka till att resa mindre 
och vara oberoende. Jag tror nog att man måste in på någon väg som leder 
till mindre beroende av fossila bränslen.” (Man, 73 år, landsbygd).  
 
”Jag tror vi kommer resa… alltså de som reser utomlands det tror jag 
kommer bli mer eftersom det är många invandrare nu, därför kommer vi 
resa mer fram och tillbaka mellan länder.” (Kvinna, 60 år, mellanstor stad). 

 
”Ja, jag tror dessvärre att vi kommer resa mer, för att alla reser och alla 
vill… ju mer man reser desto mer vill man resa, så att så länge det inte är 
nån stor händelse i världen som gör att man inte reser eller att det är 
olika… nåt politiskt mål sätter stopp för det så att det till exempel blir väl-
digt dyrt att flyga, så tror jag ändå att folk kommer att fortsätta resa. För vi 
har som sagt i Sverige… vi har det så djupt inrotat i vår kultur.” (Kvinna, 
38 år, landsbygd). 
 

Företaget McKinsey & Company102 presenterade i början av 2016 rapporten Automotive revo-
lution – perspective towards 2030. I rapporten presenteras åtta viktiga förändringar och tren-
der, samt hur man tror att de kommer att påverka fordonsindustrin till 2030. 
 

1. Det kommer att ske en ökning av mobilitetstjänster och delad mobilitet, vilket för‐

väntas öka intäkterna inom fordonsbranschen med 30 procent till år 2030. 

                                           
100 Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2013 
101 Bern et al., 2015 
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2. Försäljningen av bilar har ökat stadigt; de senaste fem åren har ökningstakten legat 

på 3,6 procent i genomsnitt. Försäljningen av bilar förväntas öka även fortsättnings‐

vis, men ökningstakten antas minska något på grund av delad mobilitet. 

3. År 2030 förväntas en av tio nya bilar användas i delningstjänster till följd av ett för‐

ändrat konsumentbeteende. De tror att man kommer att välja olika typer av fordon 

för olika behov istället för att äga ett fordon som kan göra allt. 

4. Olika stadstyper kan vara en viktigare segmentsuppdelning än regioner eller länder.  

5. 15 procent av alla bilar antas vara helt självkörande år 2030. 

6. Elfordon förväntas bli konkurrenskraftiga, men deras försäljningsandel antas variera 

mycket mellan olika platser.  

7. De traditionella bilföretagen kommer att få ökad konkurrens av high‐techföretag så 

som Apple och Google, samt mobilitetstjänster så som Uber. Vilka som tjänar på bil‐

marknaden antas därför ändras till år 2030.  

8. De nya aktörerna kommer att hitta attraktiva marknadssegment och nischer som gör 

det lättare för dem att komma in på marknaden och tjäna pengar. 

 
McKinsey & Company tror att fler konsumenter kommer att vilja ha ett tjänsteerbjudande 
som gör att de kan välja olika typer av fordon för olika behov istället för att behöva äga ett 
fordon som kan göra allt eller som bara kan uppfylla begränsat antal behov.  Detta är en bi-
dragande orsak till att fler fordon antas ingå i olika delningstjänster103. 
 
Digitalisering och nya affärsmodeller har revolutionerat andra branscher och för bilindustrin 
medför det fyra teknikdrivna trender: diversifierad mobilitet, automatiserad körning, elektrifi-
ering och konnektivitet (vilket innebär att man ska få övergångar mellan olika transportslag 
att fungera bättre). Många branschaktörer och experter är överens om att dessa trender kom-
mer att förstärka och påskynda varandra, men det saknas ett integrerat perspektiv för hur bil-
industrin kan tänkas se ut om 10 till 15 år 104. Det verkar vara svårt även för experter inom 
fordonsindustrin att förutse vad som kan tänkas hända i framtiden. Detta visade sig bland an-
nat i den årliga undersökningen genomförd av KPMG105, Global Automotive Executive Sur-
vey, där de har intervjuat 800 ledare från fordonsbranschen. Bland respondenterna fanns re-
presentanter från 38 länder, samt 2100 kunder från hela världen. KPMG har identifierat vad 
branschens ledare anser vara de elva viktigaste trenderna för fordonsindustrin till 2025. Topp 
tre för 2016 är Connectivity and digitalization, Hybrid electric vehicles och Battery electric 
mobility (se Figur 4). Figuren visar vilka trender som branschens ledare ansett vara extremt 
viktiga de senaste fyra åren, och man kan se att det har skett stora förändringar från år till år.  
Av 2016 års topp tre återfinns den högsta placeringen av dessa trender för 2015 på en nionde 
plats. Den trend som de tre senaste åren har hållit förstaplatsen är Market growth in emerging 
markets alltså marknadstillväxt på tillväxtmarknader som har sjunkit till en fjärde plats. Fjolå-
rets tvåa Downsizing and optimization of the Internal combustion engine (ICE) som innebär 
en optimering av förbränningsmotorn har sjunkit till en tionde plats. Många av trenderna har 
både gått upp och ner under denna fyraårsperiod. Hur viktiga trenderna inom teknikutveckling 
och utveckling av tjänster är verkar vara svåra att förutse. Förväntningarna på framtiden änd-
ras snabbt och är svåra att förutsäga även för branschens ledare.  
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Figur 4.   KPMGs Global Automotive Executive Survey 2016106 

 
KPMG frågade även drygt 2 100 konsumenter från hela världen huruvida de föredrar att äga 
sin bil eller att använda en mobilitetsservice. Nordamerika och Västeuropa var de som är mest 
motvilliga att gå ifrån ett bilägande. 50 procent respektive 40 procent av konsumenterna före-
drog att äga sin bil jämfört med att använda en mobilitetsservice.  Mest öppna är Sydostasien, 
Indien och Kina där bara 19 procent respektive 20 procent föredrog att äga sin bil över att 
använda en mobilitetsservice. Både branschens ledare och konsumenterna ansåg att den 
främsta anledningen till att välja en mobilitetsservice är TCO (total cost of ownership), alltså 
möjligheten att sänka sina kostnader. KPMG107 skriver om en ny mer sofistikerad kund som 
söker efter att optimera sina kostnader, sin tid och livskvalitet. Bland de intervjuer vi (TRUM) 
gjorde reflekterade en kvinna som inte själv var intresserad av en bildelningstjänst i samma 
spår då hon ändå såg potential i det för personer som vill minska sina utgifter. Denna person 
ansåg också att det kan finnas åldersmässiga skillnader: 
 

”Men alltså är det mindre hushåll så kan det ju vara jättepraktiskt. Det 
finns ju här i stan, sen kanske yngre som sagt är mer flexibla än vi gamling-
ar. /…/ Ja men jag tror de har lättare att finna sig i det här med att dela 
med sig, och att man kan tjäna en slant på det, studenter och så har ju inte 
så mycket pengar. Bil kostar ju ett par tusen i månaden om du inte kör nå 
mycket ens. Men om du kan lägga ut kanske bara ett par tusen om året för 
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att hyra en bil kan ju vara bättre än att behöva spendera kanske 20 000 på 
ett år.” (Kvinna, 60 år, mellanstor stad). 

 
 

Teknik 
För att minska de negativa effekterna av bilism anser många att man måste söka fler tekniska 
lösningar och reducera bilarnas utsläpp ytterligare108. Inom transportsektorn sker det stor tek-
nikutveckling just nu, alltifrån att effektivisera tekniker som redan finns men också utveckl-
ingen av helt nya.    
 
KPMG har frågat branschens ledare vilken teknik som det generellt borde investeras mest i 
(se Tabell 4). De fick svara på vilka tekniker de trodde att det skulle investeras mycket i, att 
investera lite i eller att inte investeras alls i fram t.o.m. 2025. Den teknik som flest (60 %) 
angav att det kommer att investeras mycket i var el/bensinhybrider (HEV). Därefter var det 
många (51-55 %) som ansåg att flera av teknikerna bör få höga investeringar. Något färre (46 
%) svarade att bränsleceller/vätgas var en teknik att investera mycket i. Branschledarnas åsik-
ter skiljde sig från vad konsumenterna föredrog när de fick frågan vilken teknik de skulle 
välja om de skulle köpa en bil inom kommande fem år109. 
 

Tabell 4.   KPMGs bedömning av områden där det förväntas ske investeringar 

Drivmedel Höga investeringar Konsumentpreferenser 

El/bensinhybrider (HEV) 60 % 34 % 
Batterielektriska (BEV) 55 % 6 % 
Batterielektriska med räckviddsförlängare 
(EREV) 54 % 7 % 

Laddhybrider (PHEV) 53 % 14 % 
Bränslesnåla förbränningsmotorer 51 % 24 % 
Bränsleceller/vätgas 46 % 15 % 

 
 
Elbilen 

Eldrivna fordon blir en allt vanligare syn på svenska vägar. Elfordon har många egenskaper 
som konsumenter uppskattar, bland annat låg bränsleförbrukning, låga driftkostnader och 
mindre miljöpåverkan110. Även om försäljningen av elbilar har tagit fart så är kunskapen om 
elbilar fortfarande låg; nästan sju av tio anser sig ha liten eller mycket liten kunskap om elfor-
don111. Det finns idag flera varianter av elfordon. De brukar delas in i elbilar (eng: EV – 
Electric Vehicle) som helt eller delvis drivs på elektricitet. Olika typer av elbilar är: BEV 
(Battery Electric Vehicle) som är en från elnätet laddbar EV och som helt drivs på batteri; 
PHEV (Plugin Hybrid Electric Vehicle) som är laddbar från elnätet och som kan drivas på 
batteri eller flytande drivmedel; och HEV (Hybrid Electric Vehicle) som är en elbil som drivs 
på flytande drivmedel men med även ett elektriskt drivsystem, där batteriet laddas under färd, 
den kan inte laddas från elnätet. Utöver detta finns bränslecellsbilar (FCEV – Fuel Cell 
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Electric Vehicle) som antingen driver bilen direkt från en bränslecell eller laddar batteriet med 
hjälp av dessa. De senare är n så länge inte tillgängliga på större marknader112. 
 
En intervjustudie genomförd av Energimyndigheten113, och som inkluderade cirka 2 000 del-
tagare, visade att den allmänna inställningen till elfordon i Sverige var genomgående neutral 
eller positiv – det ansåg cirka 90 procent av respondenterna. Två tredjedelar (66 %) uppgav 
att de var positivt eller mycket positivt inställda till laddfordon. En majoritet av de personer 
som skulle kunna tänka sig att köpa någon typ av elfordon var även beredda att betala mer. 
Omkring 60 procent var villiga att betala upp till 20 procent mer, oavsett typ av elfordon. Vil-
jan att betala upp till 50 procent mer var starkare för elbilar än för laddhybrider. Privatperso-
ner föredrog dock laddhybrider framför elbilar eftersom de med en laddhybrid får fördelarna 
med eldrift samtidigt som förbränningsmotorn ger flexibilitet114. Ungefär en fjärdedel uppgav 
att ett laddfordon skulle kunna vara ett alternativ vid nästa bilinköp. Bland personer med hög 
kunskap om elfordon övervägde 57 procent ett laddfordon som nästa fordon. Resultatet indi-
kerade också att konsumentens fokus på tvivel rörande tekniken har förflyttats till att utvär-
dera de ekonomiska förutsättningarna. Erfarenheter från Norge visar att majoriteten av en 
privatpersons laddningstillfällen sker vid hemmet, i andra hand vid arbetsplatsen. Det kan 
förklara varför respondenter som hade hög kunskap föredrar en premie som sänker inköpspri-
set över en bättre laddinfrastruktur115. 
 
Bland de intervjuer gjordes för denna rapport var det ingen av respondenterna som hade en 
elbil. De flesta var dock positivt inställda till elbilar, men upplevde att det ännu fanns för 
många hinder för att de skulle köpa en elbil. De hinder som fanns var främst relaterade till 
laddinfrastrukturen, men även den ekonomiska aspekten:  
 

”Jag är ganska så här miljömedveten och jag, ja, tycker väldigt lite om tan-
ken på alla dom här utsläppen och ja, miljöförstöringen som blir på grund 
av det, alltså i framtiden skulle… Jag är ju en person som absolut skulle 
kunna tänka mig att betala mer pengar i framtiden när jag och min pojkvän 
har mer pengar, och istället köpa en elbil.” (Kvinna, 24 år, storstad). 
 
”På landsbygden om man skulle ha elbilar och laddningsstationer lika till-
gängliga [som i storstäder] men om jag liksom ska använda det lite för-
domsfulla tänket så tänker jag att det finns någon norrländsk kultur allt 
ifrån raggare och burna runt, till att det ska vara som det alltid har varit 
och bensin och diesel funkar jättebra. Det kanske till och med är lite fjolligt 
med elbilar.” (Man, 27 år, mellanstor stad).  

 
En stor andel av respondenterna i Energimyndighetens undersökning är övertygade om att 

både elbilar och laddhybrider har de tekniska och ekonomiska förutsättningarna att bli en be-
tydande andel av personbilarna i Sverige116. Inställningen till laddfordon är positiv men kun-
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skapsnivån låg, en ökad kunskapsnivå och medvetenhet bedömer Energimyndigheten kan ha 
en positiv effekt på marknadsutvecklingen. Om kunskapen om laddfordon ökar antas också 
marknadsandelen som kan överväga att köpa ett laddfordon öka, eftersom studier har visat att 
det finns ett samband mellan dessa två faktorer. Detta indikerar att laddfordon har potential att 
bli allt populärare i framtiden. 
 
Vätgasbil  
Vätgasbilen är egentligen också en elbil där batterierna är utbytt mot en vätgastank och en 
bränslecell. I bränslecellen omvandlas vätgasen till elström, värme och vattenånga. Elström-
men går till driften av elmotorn, värmen ventileras bort och vattenånga blir avgaser. Bränsle-
cellen är som ett stort bilbatteri som fungerar enbart när bränsle (vätgas) tillförs. Då sker en 
kemisk reaktion mellan vätgasen (H2) och syret (O2) som konverterar kemisk energi till ele-
nergi. Ut kommer el och vatten (H2O). Istället för att ladda bilen så tankas bilen likt en kon-
ventionell bil. Bilen får också en längre räckvidd än en elbil och tar sig ungefär 50 mil på en 
tank117.  
 
Det finns en del utmaningar som måste hanteras, bland annat måste infrastrukturen för vätgas 
förbättras om drivmedlet ska slå igenom. Den nya tekniken och infrastrukturen är väldigt dyr, 
vilket gör bilen väldigt kostnadskrävande. Vätgas är dessutom skrymmande och därför krång-
ligare att transportera. Det finns dock vissa idéer på att transportera energin med en annan 
energibärare som till exempel metanol, etanol, el, natur- eller biogas och omvandla den lokalt 
till vätgas118. 
 
 
Självkörande bilar 

På många håll i världen pågår för närvarande forskning och demonstration av självkörande 
fordon. Utvecklingen kring självkörande fordon går fort och flera bilmärken (inklusive 
Volvo) väntas ha självkörande eller semi-automatiska modeller på marknaden redan om några 
år. Förväntningarna är att den nya tekniken ska bidra till förbättrad säkerhet, mindre utsläpp 
och ökad kapacitet i vägnätet. Den självkörande bilen blir mer tillförlitlig än mänskliga bilis-
ter, som kan agerar oförsiktigt eller vårdslöst. Mänskliga bilister kanske samtalar, fipplar med 
mobilen, eller kör trötta eller alkoholpåverkade, vilket påverkar deras reaktionsförmåga. Detta 
nämnde även av en av våra respondenter:  
 

”… alltså många säger ju det att alltså det som är orsaken till flest olyckor i 
trafiken är ju den mänskliga faktorn, att man är trött eller alkoholpåverkad 
eller liksom att man inte har, ja, bra koll liksom… och jag menar, alltså tek-
niken går ju att lita på mer kan man ju ändå säga…” (Kvinna, 24 år, stor-
stad).  

 
För att öka kunskapen kring denna utveckling initierade Trafikanalys119 under 2014 två stu-
dier på temat självkörande fordon. Dessa studier syftade bland annat till att undersöka vilka 

                                           
117 Salutskij, 2016 
118 Salutskij, 2016 
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konsekvenser en ökad automatisering av personbilsflottan kan få för kapaciteten i det svenska 
transportsystemet. Enligt många rapporter kan självkörande fordon komma att bidra till att 
kapaciteten i transportsystemet ökar. För att detta ska ske krävs dock att tidsluckorna mellan 
fordon minskar, för om självkörande fordonen beter som vanliga fordon gör idag så kommer 
kapacitetsvinsterna att bli små.  Resultatet blir då främst ett jämnare flöde och färre olyckor. 
Större kapacitetsvinster kommer först när tidsluckorna minskar från dagens 1,5 sekunder till 
0,1 sekund120. För att det ska vara möjligt behöver fordon kommunicera med varandra och 
med infrastrukturen. Trafiksimuleringar visar att kapaciteten i en innerstadsmiljö kan fördubb-
las om alla fordon är självkörande. Beräkningarna för motorvägar visar att genomströmningen 
i exemplet från Essingeleden skulle kunna öka med cirka 70 procent om 100 procent av for-
donen är självkörande. Det är dock först när det finns fler användare de stora fördelarna med 
fordonen kommer121. 
 
I en amerikansk studie av KPMG122 om framtidens mobilitet genomfördes fokusgrupper med 
32 respondenter i olika städer. Avsikten var inte att generalisera men intervjuerna pekade på 
många intressanta aspekter. Alla utom en svarade att de skulle använda självkörande fordon 
om bilarna var säkra och kunde minska körtiden. Inom fokusgrupperna var vissa mer entusi-
astiska än andra till självkörande fordon. Det fanns vissa skillnader beroende på var svarande 
bodde, hur mycket de tyckte om att köra bil, vilken sorts bil de körde, hur gamla de var och 
om de var män eller kvinnor. De som inte var särskilt intresserade av bilkörning visade högre 
intresse för automatiserade bilar. Bland de entusiastiska bilförarna var intresset lågt i början 
av fokusgruppsamtalet, men denna grupp hade störst procentuell ökning i sannolikheten att 
använda självkörande fordon. De som redan hade välutvecklade automatiska funktioner i sina 
bilar visade större intresse för självkörande fordon än de som hade äldre bilar. KPMG tror att 
det beror på att helt självkörande bilar bara blir en extra funktion i en bil som redan har massa 
funktioner och att steget till dessa bilar därför inte upplevs så stort. Vidare var intresset större 
bland kvinnor än män. Det fanns också vissa åldersskillnader. En äldre man var mycket entu-
siastisk över dessa fordon då han ansåg att de skulle bidra till ökad frihet för honom. Han 
hade på grund av åldern svårt för att köra bil själv och var mer begränsad i sin mobilitet nu än 
tidigare.  
 
Säkerhet och minskade pendlingstider, samt möjligheten att själv kunna välja om de eller om 
bilen skulle köra var viktiga anledningar till att människor skulle välja att köra dessa fordon. 
En annan insikt var att människor troligtvis skulle bry sig mindre om hur snabbt en bil accele-
rerar och hur många hästkrafter den har. Om man inte kör bilen själv har det inte lika stor be-
tydelse. Kunderna kunde också tänka sig att köpa bilar från high-techföretag såsom Apple, 
Microsoft och Google och inte bara från biltillverkare. Respondenterna hade stor tillit till 
dessa high-techföretag och ansåg att de var bra på teknologiska utvecklingar. Bland de re-
spondenter som var lite tveksamma till självkörande fordon i början av fokusgruppssamtalen 
ändrade de flesta åsikt när de föreslogs att självkörande bilar skulle ha en egen fil på vägen 
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och att det skulle gå snabbare att pendla med dessa än med vanliga bilar. Säkerheten var också 
av hög prioritet för respondenterna i KPMGs undersökning. De flesta ville kunna ta kontroll 
över fordonet när de kände att behövdes för att undvika olyckor, och vissa ansåg att det var 
viktigt att få köra bil för skojs skull. De flesta skulle kunna tänka sig att betala mer för en 
självkörande bil än en vanlig. De som kunde tänka sig att betala mest var de i den äldsta grup-
pen (60+) samt i den yngsta gruppen (21-30 år)123. 
 
På uppdrag av försäkringsbolaget If intervjuades 3 700 svenskar över 18 år under hösten 
2015. Resultatet visade att 30 procent var positiva till självkörande bilar i trafiken, 31 procent 
sade sig vara neutrala och 25 procent var negativa124. En av de främsta fördelarna som brukar 
lyftas fram i samband med självkörande bilar är en minskad olycksrisk. McKinsey & Com-
pany går längst och nämner 90 procent färre incidenter när tekniken slagit igenom. Enligt Ifs 
undersökning var svenskarna inte lika optimistiska, 46 procent trodde på en olycksminskning. 
20 procent av de intervjuade trodde tvärtom att tekniken kommer att leda till fler olyckor. 
Personer i åldrarna 18 till 29 var mest pessimistiska och hela 24 procent av denna grupp tror 
att den nya tekniken i självkörande bilarna kommer att leda till fler olyckor125. 
 
Bland respondenterna till de intervjuer vi gjorde fanns vissa tveksamheter till självkörande 
bilar. Många nämnde bristen på kontroll och svårigheter att lita på tekniken som hinder för att 
de skulle använda den. En kvinna svarade dock lite annorlunda: 
 

”Jag tycker att det verkar lite tråkigt, för det är ju ganska trevligt när man 
kör… när man kör bil så gör man ju nånting, så man skulle bli så passiv. Ja, 
det skulle jag tycka var tråkigt. Man blir för passiv. Det är ju roligt att köra 
bil när man väl kör!” (Kvinna, 38 år, landsbygd).  
 

En annan kvinna var ganska kluven till självkörande bilar, hennes attityd skiftade beroende på 
hur pass självkörande bilen var. Att parkera och göra omkörningar var positiva egenskaper 
men sedan blev hon mer tveksam. Hon var osäker på tekniken och kändes sig därför inte be-
kväm med att överlämna kontrollen helt: 

 
”Det tycker jag låter jättebra, jag vill gärna ha en som kan parkera åt mig, 
jag är dålig på att parkera. Nämen jag tror sådana grejer kan vara jättebra, 
speciellt för handikappade eller de som har dålig rygg och så vidare, jag 
har inte provat det själv men det verkar ju jättesmart.” (Kvinna, 60 år, mel-
lanstor stad). 
 
”Ja eftersom man vet hur datorer fungerar, att det som går ena gången står 
den andra så känner jag mig lite skeptisk. Och främst till att inte ha någon 
ratt, att överlåta allt sådär åt trafiken. Det skulle kanske kännas bättre om 
man i alla fall själv hade huvudansvaret.” (Kvinna, 60 år, mellanstor stad). 

 

                                           
123 KPMG, 2013 
124 SVT.se, 2016 
125 Mynewsdesk, 2016 
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Att överlämna kontrollen till fordonet var det fler respondenter som var tveksamma 
till:  
 

”Alltså det är ju ändå nån som styr, det är ju en dator som styr och det kan 
ju… tas över av någon annan. /…/ Bilen kan bli hackad och det uppstår 
nåt… nån liten bugg så att helt plötsligt börjar den köra rakt fram i 100 
kilometer i timmen eller nånting.” (Kvinna, 38 år, landsbygd).  
 
”Ja alltså man skulle nog bli lite skraj först alltså, men allt eftersom man 
ser att det fungerar och att det är ett bra alternativ så nog skulle man ta till 
sig det, det är ingen tvekan om det. Men först måste man ju bli övertygad 
om att det fungerar.” (Man, 73 år, landsbygd).  

 
Självkörande (automatiserade) taxibilar kan också vara en bra möjlighet för de som i nuläget 
inte kan köra bil, till exempel de äldre i befolkningen126. Det finns dock vissa funderingar 
kring ett system med självkörande bilar som agerar taxibilar:  
 

”Och sen det här med att vem ska hjälpa en handikappad in i bilen? De som 
har färdtjänst och sådär. Gamla kanske behöver bärhjälp.” (Kvinna, 60 år, 
mellanstor stad). 

 
Självkörande bilar anses lösa många problem, men det finns också frågor som inte besvarats. 
Ansvar vid olyckor, försäkringsfrågor, integritetsaspekten och hackerrisken är några aspekter 
som måste tas ställning till. Vem som ansvarar för en olycka som orsakats av en bil som kör 
sig själv? Teknologiska innovationer tenderar att ske snabbare än lag- och regelsystemen. 
Regelverket behöver följa utvecklingen och anpassas för att främja utvecklingen127. Den 12 
november 2015 tillsatte den svenska regeringen en utredning som ska analysera vilka regel-
förändringar som behövs för en introduktion av förarstödjande teknik och helt eller delvis 
självkörande fordon på väg (Dir 2015:114) 128. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för 
introduktion och tester av självkörande fordon i allmän trafik. Eftersom självkörande bilar 
innebär att det blir enklare att köra bil får bilresor ökad konkurrenskraft mot bland annat kol-
lektivtrafiken129. Det finns också risk för att människor kommer att använda bilarna mer ef-
tersom man kan göra annat under resan130. Utvecklingen mot allt fler självkörande bilar för-
väntas ske på ungefär samma sätt som mobiltelefonen har tagit över telekommunikationen. 
Självkörande bilar antas ses som ett nytt fenomen vid år 2020, vara accepterad teknologi vid 
2030 och dominera persontransporter vid 2050131. 
 
 

                                           
126 Enoch, 2015  
127 Department of Transport, UK, 2015 
128 Näringsdepartementet, Regeringen, 2015 
129 Trafikverket, 2014 
130 Schoettle & Sivak, 2015 
131 Greenblatt & Shaheen, 2015 
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En ny generation järnväg – Höghastighetsbanan 

En infrastruktursatsning på järnväg är på gång i Sverige. Trafikverket kallar det En ny gene-
ration järnväg och det är det största infrastrukturprojektet i Sverige på 150 år, projektet befin-
ner sig fortfarande i ett tidigt planeringsskede. Förhandlingarna kommer att starta juni 2016 
och våren 2018 kommer Riksdagen att fatta beslut. Drivkrafterna bakom en svensk höghas-
tighetsjärnväg är132:  
 

 Att genom snabba och hållbara persontransporter knyta samman Stockholm C och 

Göteborg C på två timmar och Stockholm C och Malmö C på två och en halv timme. 

 Att genom ökad tillgänglighet skapa förutsättningar för regional utveckling. 

 Att öka tillgängligheten till de internationella marknaderna för människor och nä‐

ringsliv. 

 Att frigöra kapacitet på befintlig järnväg för att möjliggöra robusta och hållbara 

transporter för människor och gods. 

 
Med en hastighet på upp till 320 kilometer i timmen klarar man de övergripande restidsmålen 
som är Stockholm-Göteborg på två timmar och Stockholm-Malmö på två och en halv timme. 
Den hastigheten anses ge störst samhällsnytta och bäst totalekonomi. Dessutom fungerar den 
bra ihop med ett regiontågssystem133. Det återstår dock en lång rad beslut, först ska Sverige-
förhandlingen, som arbetar på uppdrag av regeringen, förhandla med de kommuner som be-
rörs av järnvägen. Det ska vara klart till slutet av 2017. Regeringen ska därefter komma med 
ett förslag om hur man ska göra. Det handlar om allt från finansieringen till den exakta drag-
ningen av banorna och även hur man ska lösa en rad juridiska frågor. Till det kommer en lång 
rad miljöprövningar ute i kommunerna och lokala diskussioner om nya stationer och effekter-
na av de nya banorna. Det blir också en lång process i mark- och miljödomstolen för att pro-
jektet ska godkännas. 
 
Höghastighetstågen skulle få stor betydelse för landets utveckling i form av ökad tillgänglig-
het till flera av Sveriges största städer. Med höghastighetsjärnvägen kan fler resor och trans-
porter ske på järnväg vilket bidrar till ett mer långsiktigt hållbart transportsystem134. Om fler 
byter från bil och flyg skulle en av de stora vinsterna med höghastighetstågen vara förbätt-
ringar för miljön. Men det uppstår också miljöbelastningar med hastighetståg, i de rapporter 
som finns idag verkar det oklart om det verkligen skulle bli någon miljövinst. Banorna kan 
komma att behöva dras genom många känsliga områden. Tågen skapar också bullerproblem; 
när strömavtagare dras mot kontaktledningen uppstår buller som är mycket högre än från da-
gens tåg.  
 
De exakta kostnaderna för projektet finns inte presenterade idag. Enligt de första beräkningar-
na skulle kostnaderna för projektet hamna på omkring 125 miljarder kronor, men i den senaste 

                                           
132 Trafikverket, 2016b & Sverigeförhandlingen, 2016a 
133 Trafikverket, 2016c 
134 Trafikverket 2015b, Höghastighetsbanan.se, 2015 
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beräkningen från Trafikverket säger de att det snarare blir någonstans mellan 190 till 320 mil-
jarder kronor. Kostnadsökningen beror bland annat på nya och mer preciserade tekniska krav 
och på att beräkningsunderlagen blivit mer precisa. Den slutliga kostnaden beror på vad man 
väljer för sträckning, stationslägen och teknisk standard. Huruvida projektet kommer att bli 
lönsamt eller ej är en fråga som diskuteras och Trafikverket planerar att ta fram fördjupade 
samhällsekonomiska kalkyler under 2016. Det finns idag samhällsekonomiska beräkningar 
som tyder på att projektet eventuellt skulle kunna bli olönsamt, men Trafikverket tror trots allt 
att en investering i höghastighetståg mellan storstäderna kan vara bra för Sverige135.  
 
Om höghastighetsbanorna blir av kommer de att bli mycket dyra och det är en investering 
som under många år kommer att styra utvecklingen i Sverige. De nuvarande stambanorna är 
ungefär 150 år gamla, så om de nya höghastighetsbanorna skulle tas i drift 2035 skulle de då 
användas fram till år 2200? Det är få som har kunskap eller insikt om hur resande sker på 
bästa sätt år 2200, men framtiden är oviss även på kortare sikt136. Det förs bland annat dis-
kussioner om ellastbilar och tvåfiliga elektrifierade motorvägar är billigare att bygga än en 
höghastighetsjärnväg. Det är också osäkert hur flyget utvecklas och hur den digitala kommu-
nikationen påverkar efterfrågan på vanliga resor. Kritikerna brukar även fråga varför vi ska 
satsa så mycket på just järnvägen som ändå står för mindre än en tiondel av resorna i Sve-
rige137. 
 

Energieffektivisering  

En lösning för att åstadkomma hållbarare transporter kan vara att energieffektivisera, som det 
finns stor potential för inom respektive trafikslag. En ökad energieffektivitet innebär att fylla 
behoven av tillgänglighet och transporter och att samtidigt minska energianvändningen. For-
don och infrastruktur kan bli mer energieffektiva, lätta vägfordon, eldrivna stadsbussar och 
distributionslastbilar anses ha störst potential att minska energianvändningen, den anses kunna 
mer än halveras till 2030138. Övriga fordon och trafikslag beräknas ligga runt 20–40 pro-
cent139. Enligt Trafikverket finns störst potential att minska klimatpåverkan från transportsek-
torn till 2030 i att minska utsläppen från personbilar genom en kombination av ett transport-
snålt samhälle, energieffektivisering och förnybar energi (se Bilaga 2).  
 
Det är viktigt att ta hänsyn till energianvändningen och klimatpåverkan från byggande, drift 
och underhåll av infrastruktur. Det är viktigt att ta hänsyn till energianvändningen och klimat-
påverkan från byggande, drift och underhåll av infrastruktur. För att undvika suboptimeringar 
är viktigt att utsläppen ses i ett livscykelperspektiv. Ett exempel på när livscykelanalys an-
vändes var vid utvecklingen av Botniabanan där miljövarudeklarationer baserat på standarden 
ISO 14025 genomfördes. I Botniabanans livscykelanalys tog man till exempel hänsyn till 
både infrastrukturens och järnvägsfordonens byggande och drift. Trafikverket hoppas att 
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livscykelperspektivet även kan användas i andra infrastrukturprojekt i framtiden, både inom 
väg och järnväg samt bidra till att kunna bedöma den totala miljöpåverkan för varje resa140.  

 
 

Attityder och resbeteende  
Trots god teknisk utveckling och energieffektivisering är det upp till privatpersonen att göra 
”rätt val” och att ändra sitt beteende. Faktum kvarstår att vi har en biltäthet på 475 per 1 000 
invånare. Flera studier tyder på att de klimatpolitiska målen inom transportsektorn inte kom-
mer att nås enbart genom teknikutveckling. Trafikverket hävdar i en studie att personresorna 
med bil måste minska med 20 procent (jämfört med 2004) för att klimatmålen ska nås141. För 
att lyckas med detta kan den så kallade fyrstegsprincipen användas, vilket är en arbetsstrategi 
för att optimera trafikinfrastrukturen på olika sätt142. De två första stegen lägger vikt på att 
bearbeta attityder och mänskligt beteende och att marknadsföra och uppmuntra till hållbarare 
färdmedelsval. Ger inte detta en tillräckligt stor effekt kan man använda de andra två stegen 
som handlar om ombyggnationer och nybyggnationer av trafiksystemet. Fyrstegsprincipen ser 
ut så här143:  
 

1. Tänka om – Ändra människors attityder och försöka påverka behovet av transporter. 

2. Optimera – Använda och utnyttja den befintliga infrastrukturen mer effektivt. 

3. Bygga om – Vid behov kan det bli aktuellt med ombyggnationer. 

4. Bygga nytt – Om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt sker nybyggnationer. Det 

kan handla om både nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. 

 
Förändringar av människors beteende nämndes också som ett måste av en av de vi intervju-
ade. Han var tveksam till att bättre teknik skulle räcka för att vi ska lyckas uppnå en hållba-
rare framtid. Han uttryckte det på följande sätt: 
 

”Ja jag skulle väl säga att det bästa är om man minskar resandet, men jag 
skulle säga att det är svårt när man har haft inpräntat i samhället de sen-
aste 70 åren så har väl alla haft en bil. Det är som en mänsklig rättighet att 
man ska kunna köra runt i sin bil. Jag tror att det är svårt att göra om 
svenska folksjälen till att man ska köra mindre bil, åtminstone i en jättestor 
omfattning. /…/ Det känns lite mer som att man släcker små bränder än att 
man tar hand om den stora skogsbranden.” (Man, 27 år, mellanstor stad).  
 
”Jag har väl en förhoppning om att samåkningsmöjligheter kommer att ut-
vecklas litegrann i vart fall till det bättre.” (Man, 27 år, mellanstor stad). 
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I våra intervjuer frågade vi respondenterna huruvida de tror att det är möjligt att vi i Sverige 
kan minska vårt resande i framtiden. Svaren vi fick varierade, och även om flera såg behovet 
av en beteendeändring var nästa alla till viss del skeptiska.  
 

”Ja, jag tror att vi skulle det, men jag tror nog att det skulle vara… Jag 
skulle nog säga att vi reser väl ofta av nöjesskäl skulle jag väl säga, att även 
att vi reser inom landet och ska hälsa på vänner och så. Jag tror att om det 
är mer oro så att folk kan inte vågar resa, jag tror att det är sånt som avgör 
om folk reser eller inte. För vi har det så djupt inrotat i vår kultur att vi ska 
kunna fara iväg både utomlands och i Sverige.” (Kvinna, 38 år, landsbygd). 
 
”Nja det är ju under galgen det möjligen. Jag tror att människan som det 
har blivit nu… jag tror att det blir svårt att acceptera, att vi tar den frihet 
som vi tar idag att kunna resa som man vill och så. Men det klart att allting 
måste gå, att om världsförutsättningarna förändras på något sätt och trans-
porterna inte fungerar som de ska… under krigstillstånd och liknande.” 
(Man, 73 år, landsbygd). 

 
Normer 

I samhället framträder ett flertal olika normer samtidigt. Generellt finns en samhällelig, eller 
social, norm kring vad som anses vara rätt och fel attityder och beteenden. Det finns även 
personliga normer (känsla av moralisk skyldighet) som kan stämma mer eller mindre bra 
överrens med den samhälleliga normen. Tidigare svenska studier har visat att både sociala och 
personliga normer ihop med värderingar till viss del kan förklara resbeteende144 och val av 
exempelvis etanolbilar145,146. En annan svensk studie har även den visat att elbilsägare har en 
starkare personlig miljönorm än andra typer av bilägare147. Eftersom normer kan vara både 
generella och specifika, det vill säga mer eller mindre starkt kopplade till fenomen såsom 
miljö, klimatförändringar, elbilar eller kollektivt resande är det viktigt att följa förändringar i 
dem över tid. Även om normer förändras långsamt (som till exempel för rökning) kan det vara 
kraftfullt att utnyttja normativa budskap för att driva förändring. 
 
Elbilen som alternativ  

Våren 2014 genomförde TRUM en studie av bilägares och elbilsägares uppfattning om olika 
drivmedel148. Rapporten speglar några bilägares reflektioner kring sitt bilägande, om framti-
dens biltrafik, kring miljö- och teknikengagemang och vem som har ansvaret för att nå ett, ur 
miljösynpunkt, mer hållbart resande. Dataunderlaget till rapporten bygger på intervjuer med 
svenska och norska bilägare samt en enkät genomförd i Sverige och administrerad av SCB 
(Statistiska Centralbyrån). Fjorton bilägare djupintervjuades i Sverige och sju i Norge.  
 
Resultaten visade bland annat att rena elbilar upplevdes av de tre grupperna av svarande som 
de mest miljöanpassade och vanliga bensin- och dieselbilar som minst miljöanpassade. El-
bilsägare var i högre grad opinionsledare (och i lägre grad opinionssökare) och hade högre 
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grad av kunskap om bilar och miljö jämfört med alternativdrivmedelsägare och fossilbilsä-
gare. Elbilsägare angav också i högre grad att deras val kan påverka bilindustrin i miljövänlig 
riktning och de kände ett större moraliskt ansvar än de andra två grupperna. Elbilsägare fanns 
främst i tätbefolkade områden och längs kusterna och hade något högre årsinkomst än de 
andra två grupperna. Elbilsägare tyckte i högre grad att elbilar är mer flexibla och bekvämare 
än alternativdrivmedelsägare och fossilbilsägare. Generellt tyckte elbilsägare att ekonomiska 
aspekter såsom andrahandsvärde och inköpspris är mindre viktiga aspekter än de andra två 
ägargrupperna tyckte. Motoreffekten var mindre viktigt för elbilsägarna medan automatlåda 
var mycket mer viktigt än hos alternativdrivmedelsägare och fossilbilsägare. De vanligast 
angivna nackdelarna som uppgavs i studierna var att en elbil kan laddas på el som inte är mil-
jövänligt producerad, att räckvidden och batterihållbarheten ifrågasätts, samt att det idag finns 
för få laddstationer. 

 
Mobilitet som en tjänst  

Människor idag är allt mer benägna att dela och hyra produkter och tjänster, istället för att äga 
allting själva. Mobilitet som en tjänst (Mobility as a Service, MaaS) brukar beskrivas som 
persontransporter där resenären använder en tjänst, en mobilitetsservice, istället för att äga 
och använda privata fordon. Det kan vara en tjänst som kombinerar sömlösa (eng. seamless) 
transportlösningar från olika leverantörer, hantering av allt från reseplanering, bokning och 
betalningar. Mobilitetstjänster kan inkludera olika transportsätt som bland annat samåkning, 
hyrbil, kollektivtrafik och cykeldelning. MaaS har potential att vara ett mer bekymmersfritt 
och miljövänligt alternativ till privat bilägande, då möjligheten till spontanresande minskar 
och fler reser med färre antal bilar i ett full utbyggt läge. Användaren slipper bland annat re-
seplanering, parkering, och bilunderhåll, MaaS antas kunna bidra till ett minskat bilägande 
bland privatpersoner.149, 150 Dock behöver MaaS inte nödvändigtvis innebära ett minskat re-
sande. 
 
Flera organisationer, företag och analytiker tror att framtidens mobilitet kommer att innefatta 
mobilitet som en tjänst. Bland annat KPMGs Global Automotive Executive Survey, där 800 
ledare inom industrin intervjuades, visar att cirka 40 procent anser att MaaS är en ytterst vik-
tigt trend151. Att få fler att använda kollektivtrafiken är avgörande för att uppnå de transport-
politiska målen, men för att lyckas finns det ett behov av ett kundorienterat, integrerat kollek-
tivtrafiksystem. Det viktigt att uppnå en flexibilitet och funktionalitet som liknar den privata 
bilanvändningen, men utan ansvaret och kostnaderna, för att hålla kollektivtrafiken konkur-
renskraftig. I våra intervjuer kan vi se att deltagarna är positiva till en sådan tjänst men samti-
digt skeptiska till att det verkligen skulle fungera:  
 

”Ja, fördelar, folk skulle inte behöva äga en egen bil och det skulle ju 
minska okynneskörningen en del, vissa människor tar ju bilen bara man ska 
åka 200 meter, det skulle man ju kanske slippa. Samtidigt vet jag inte, nack-
delar, det skulle väl förmodligen bli bökigt att genomföra, åtminstone 
kanske framförallt den här hyrbilsdelen av det hela. Men just fördelen det 
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blir ju att kombinera kanske tunnelbana, buss och även någon form av 
Uber-lösning, det skulle ju vara en fördel att ha allt på samma plats, samma 
kort. Sen tror jag väl dock att det skulle vara fruktansvärt dyrt.” (Man, 27 
år, mellanstor stad). 

 
”Ja varför inte, alltså om det skulle vara enkelt så tror jag att det lockar fler 
människor, och sen också att om du kan boka många olika saker, alltså ska 
jag ha taxi ska det vara det numret, ska jag åka tåg ska det vara det numret, 
ska det vara flyg… Men om man kan ringa ett nummer för att fixa allting då 
tror jag absolut.” (Kvinna, 60 år, mellanstor stad). 

 
”Bilen är ju faktiskt väldigt praktisk, så du har ju en frihet som inte det där 
kan erbjuda. Då det beror ju faktiskt på… Till vardags kan det där säkert 
vara en bra ersättning, men inte till… inte på semester och såna saker, eller 
lite mer helgliv. Då är det ju mer frihet ändå som folk vill ha.” (Kvinna, 38 
år, landsbygd). 

 

UbiGo 
Go: Smart är ett projekt som leddes av Lindholmen Science Park med flera partners, bland 
annat AB Volvo och Commute Greener. Målet var att utveckla och testa ’Mobility as a Ser-
vice’ i stadsområden. UbiGo-projektet var ett försök som genomfördes i Göteborg under delar 
av 2013 och 2014 med 70 testhushåll. Denna mobilitetsservice försökte överbrygga klyftan 
mellan privat- och kollektivtrafiken genom att erbjuda kundanpassade transporter för att passa 
den enskilde resenärens behov och krav. Tjänsten förenade befintliga transportlösningar och 
transportleverantörer som kollektivtrafik, taxi, bil- och cykelpooler och hyrbilar.  
 
Som en del i UbiGoprojektet genomfördes enkäter, intervjuer och fokusgrupper, som bland 
annat undersökte vad som motiverade deltagarna att anta ett mer hållbart resebeteende, eller 
att ansluta sig till system såsom UbiGo. Projektskaparna trodde att miljö skulle vara en stark 
drivkraft, eller möjligheten att kunna spara pengar genom att använda tjänsten. Enkätunder-
sökningen som genomfördes innan projektets start visade dock att deltagarnas främsta motiv 
till att gå med i UbiGo var nyfikenhet. Cirka 60 procent av deltagarna angav nyfikenhet som 
motiv vilket därmed var den överlägset starkaste drivkraften. I enkätundersökningen som 
gjordes efter projektet slut hade detta ändrats och bekvämlighet/flexibilitet var då den domi-
nerande drivkraften (30 %), följt av nyfikenhet (21,3 %) och ekonomi (13,8 %). Deltagarna 
svarade att de använde sin bil mindre under projektet och istället använde kollektivtrafik, 
promenerade och cyklade mer. Majoriteten var mycket positiva till tjänsten, nästan 80 procent 
svarande att de skulle vara intresserade av att bli UbiGo-kunder om/när den startar upp igen, 
18 procent svarade ’ja, på vissa villkor’, och 3,1 procent sade nej. 93 procent av den totala 
deltagargruppen var nöjda med sin resesituation; 69 procent blev mer nöjda med sina resor. 93 
procent skulle rekommendera tjänsten till andra och 97 procent av dem som rapporterade be-
teendeförändringar var nöjda med dessa ändringar152.  I december 2015 meddelade UbiGo 

                                           
152 Sochor, Strömberg & Karlsson, 2014 



40 
 

Innovation AB och Ericsson AB att en första tjänst i Sverige baserat på detta samarbete plane-
ras till våren 2016. 
 

Mobilitet som beställningstjänst 
En annan form av mobilitetsservice är då transporter säljs som en beställningstjänst, ungefär 
som en taxi. Detta har, precis som andra innovativa mobilitetslösningar, potential att minska 
behovet av privatägda fordon. Om en bil kan dyka upp när och var man behöver den är det 
kanske inte lika viktigt att man äger den själv. Studier har visat att ett välfungerande mobili-
tetssystem där man kan beställa resan som en tjänst kan attrahera många användare. Många 
som i nuläget har två eller fler bilar i hushållet kan dessutom tänka sig att bara behålla en bil 
och använda mobilitetstjänster till resterande resor153. Mobilitet som beställningstjänst har 
potential att öka flexibiliteten i vilken slags fordon som används för olika tillfällen. Till ex-
empel kan en stor bil som behövs till bilsemestern med familjen inte vara nödvändig för ex-
empelvis arbetspendling eller stadskörning154. En ytterligare fördel är att det finns potential att 
öka tillgängligheten för de grupper i samhället som idag inte kan, vill eller har möjlighet att ha 
en egen bil155.  
 
Ett exempel på en mobilitetsservice är taxi- och samåkningstjänsten Uber, som i nuläget finns 
i hundratals städer runt om i världen. I Sverige finns Uber i storstäderna Stockholm, Göteborg 
och Malmö. Uber är en tjänst som fungerar ungefär som taxibilar, men det är andra privatper-
soner som kör. Man kan se var Uber-bilar befinner sig genom en app, via vilken man även 
bokar och betalar förarna. Den stora fördelen med Uber anses vara att det är billigare än van-
liga taxibilar, samt att det finns en större flexibilitet och smidighet med systemet156. Vi frå-
gade respondenterna om de kände till tjänster som Uber och i så fall vad de tyckte om dessa 
tjänster och huruvida de trodde att en sådan tjänst i framtiden kan tänkas ersätta den privata 
bilen. Vi fick lite blandad respons:  
 

”Säg att jag ska till flygplatsen, då har vi ibland tänkt så här att ’åh vi kan 
beställa en Uber’, men vi bara nej, men vi vågar inte liksom riskera att 
vakna upp där, ta upp telefonen och kolla ’är det nån Uber i närheten?’ och 
så är det inte det och så kanske man inte får tag på en vanlig taxi. /…/ Alltså 
säg att [pojkvän] skulle behöva bilen till jobbet och jag också verkligen be-
höver ha bil till jobbet om jag hade jobbat längre bort och det fanns att jag 
kunde lita på att det en bil nära, då hade jag absolut kunnat tänka mig att ta 
en Uber.” (Kvinna, 24 år, storstad).  
 
”Det är klart att det är ju större täthet i städer och söderut och då kanske 
man samåker på det sättet, att man nyttjar bilarna bättre och får ner bräns-
leförbrukningen och så. Men här uppe är jag väldigt tveksam att det skulle 
ha någon effekt.” (Man, 73 år, landsbygd).  
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”Ehm, bara delvis. Jag tror aldrig att det skulle ersätta helt och hållet, för 
olika människor vill ju alltid till olika ställen så det är ju förutsatt att man 
hela tiden åker ungefär samma runda. Du har ju inte möjlighet att bara 
kunna slinka in på en affär eller nåt som när du är ute och kör, så det beror 
ju på. Till och från jobbet, från punkt A till punkt B där det är tydligt tror 
jag att det kan funka väldigt bra, men ibland gör man ju extra ärenden i far-
ten så att säga och då… det går ju inte. Det är ju ändå nånting man gör.” 
(Kvinna, 38 år, landsbygd).  
 
”Ska du till några vänner och käka middag eller ska man ut på stan. Det er-
sätter väl främst taxin, jag tror aldrig att det kommer att vara så att man 
åker och handlar och tar en Uber.” (Man, 27 år, mellanstor stad).  

 

Självkörande bilar – En autonom mobilitetstjänst 

På frammarsch idag är, som tidigare nämnts, självkörande bilar och nya former av mobilitets-
system. Det finns också tankar om att kombinera dessa två och ha självkörande bilar som kör 
omkring själva och hämtar upp och lämnar av människor. Detta kallas internationellt för 
’autonomous mobility-on-demand’, vilket här har översatts till ’autonoma mobilitetstjänster’. 
Ett sådant system innebär att robotliknande, självkörande fordon kan transportera passagerare 
och tillgodose människor med samma fördelar som privatägda bilar, utan att man själv behö-
ver äga bilen eller ens köra den själv157. 
 
Fördelar med denna typ av tjänst är bland annat att den, precis som annan utveckling inom 
mobilitetsservice, förväntas kunna konkurrera med privatägda bilar och bidra till att framti-
dens hushåll inte behöver äga bilar själva i samma utsträckning som tidigare. Detta anses vara 
viktigt på grund av flera olika orsaker, framför allt av miljöskäl. En ökad urbanisering har 
dock även bidragit till en ökad trängsel i stadstrafiken och ett större behov av parkeringsplat-
ser. Dessa problem förväntas öka i framtiden och ett nytt mobilitetssystem kan minska beho-
vet av att bygga ut infrastruktur så som vägar och parkeringsytor. Det finns forskning som 
visar att privatägda bilar i genomsnitt står parkerade 90 procent av tiden, vilket inte anses vara 
hållbart. Om vi fortsätter att använda bilen på samma sätt som idag kommer det innebära en 
kraftig ökning av efterfrågan på parkeringsytor. En lösning kan vara att lokalisera parkerings-
anläggningar i utkanterna på städer och låta bilarna hämta upp sina passagerare vid behov. 
Med en mobilitetstjänst där självkörande bilar kan skjutsa människor kan trafikinfrastrukturen 
bidra till en effektivare och hållbarare markanvändning158. Andra fördelar förväntas vara att 
det blir mer miljövänligt att dela bil istället för att äga en egen bil, samt att det kan bli mer 
ekonomiskt hållbart. Varje fordon skulle utnyttjas mer, en utveckling som exempelvis skulle 
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kunna stimuleras om fordonsägande beskattas högt medan olika typer av bildelningstjänster 
momsbefrias159. 
 
Ytterligare fördelar med autonoma mobilitetstjänster av detta slag är att människor kommer 
att spara pengar som annars hade gått till reparationer, parkering och kalla uppstarter av bi-
lar160. Detta kan bli fördelaktigt för bland annat studenter och andra låginkomsttagare som 
inte har råd att ha en egen bil. De kan istället använda sig av detta mobilitetssystem när de har 
behov av det, vilket förväntas innebära en lägre total kostnad än att äga en egen bil161. Det kan 
också öppna upp för nya möjligheter för de äldre i befolkningen, samt de som har funktions-
hinder och inte kan köra bil själva162, något som stämmer mycket väl överens med hänsyns-
målet. Systemet förväntas fungera bättre i städer än på landsbygden163. Autonoma mobilitets-
tjänster skulle även kunna bidra till en ökad användning av kollektivtrafiken, samt att männi-
skor börjar gå och cykla mer till följd av att de inte har tillgång till en egen bil164. Denna för-
del såg även en av respondenterna i våra intervjuer:  
 

”… kanske kan det finnas nåt miljöskäl också genom att om man inte har bil 
hemma kommer man att köra mindre och då kan man gå mer. Men det är ju 
förutsatt att man går.” (Kvinna, 38 år, landsbygd). 

 
En annan fördel som nämndes av en av våra respondenter var att det kan kännas enklare att 
åka med en självkörande bil än med en taxi eller Uber-bil, eftersom man inte behöver ha nå-
gon personlig kontakt med föraren: 
 

”Men om man tänker att den var en väldigt, väldigt tillgänglig taxitjänst så 
skulle det nog absolut kunna vara en grej, jag menar det… om jag jämför 
med att jag sa att ingen skulle ta en Uber och handla och sen ta en Uber 
hem kanske känns lite konstigt, det kanske inte blir samma sak med en ro-
botbil. Man slipper den lilla akward personliga kontakten, det skulle nog 
vara ganska bra. Jag tror man skulle uträtta fler vardagsärenden med en 
sådan bil, lämna ungar på dagis och så vidare också, det skulle man för-
modligen hellre göra i sådan än med en taxi eller en Uber.” (Man, 27 år, 
mellanstor stad).  

 

Kollektivt resande  

Privatägda motorfordon konsumerar mer energi per personkilometer än de flesta andra trans-
portmedlen165. Att få fler människor till att åka kollektivt istället för att köra bil är därför 
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mycket viktigt för att framtidens transportsystem ska bli miljömässigt hållbart.  För att kollek-
tivtrafiken ska bli ett attraktivare alternativ i framtiden behövs det både utveckling och för-
bättringar, så som utökad utbud och en högre nivå av flexibilitet och funktionalitet. Kunderna 
och dess behov bör vara i fokus166. En utveckling som antas vara oundviklig i framtiden är att 
implementera IKT (Informations- och kommunikationsteknologi) i tåg. Med hjälp av IKT 
förväntas tågen kunna bli mer automatiserade, vilket kan bidra till en ökad säkerhet, effektivi-
tet, reliabilitet och kapacitet167. Andra förslag för att förbättra kollektivtrafiken och göra kol-
lektiva färdmedel till attraktivare val är högre hastigheter, ökad komfort och lägre priser168.  
 
En undersökning som genomfördes i Göteborgsregionen169 studerade hur människor upplevde 
restiden med regional kollektivtrafik, hur de använde tiden och huruvida aktiviteterna de ut-
förde under resan hade någon betydelse för hur värdefull restiden upplevdes av resenärerna. 
Studien inkluderade tåg- och bussresenärer som åkte ungefär en timme med dessa trans-
portslag, varav många pendlade till arbete eller skola/universitet, medan andra reste för att 
hälsa på nära och kära, för inköp eller andra ärenden. Studien visade att många resenärer ten-
derar att vara passiva under resan (vila/sova/titta ut genom fönstret) och att dessa i större ut-
sträckning såg restiden som bortkastad än de som gjorde något produktivt. Det bör dock näm-
nas att många valde passiva aktiviteter för att få avkoppling och en paus i vardagen, så passiva 
aktiviteter behöver inte nödvändigtvis vara något negativt för resenärerna. Bland de som valde 
mer produktiva aktiviteter (till exempel att arbeta eller studera) visade studien att de till en 
högre grad än de passiva resenärerna såg restiden som värdefull. Det var något fler tågresenä-
rer än bussresenärer som ansåg att restiden var värdefull och det var fler tågresenärer som 
arbetade på vägen till jobbet. I rapporten föreslås att möjligheter till att använda restiden till 
produktiva aktiviteter inte bara påverkar på individnivå, utan att det även finns möjliga sam-
hällsförändringar till följd av detta. Ett exempel som nämns är att det på samhällsnivå kan ske 
långsiktiga förändringar såsom regionförstoring till följd av att människor kan tänka sig att 
pendla längre om restiden inte bara blir en passiv transportsträcka. I den här undersökningen 
var det 70 procent av resenärerna som har yrken där det var möjligt att utföra arbete utanför 
arbetsplatsen, men det var bara 15 procent som svarade att de hade möjlighet att räkna resti-
den som arbetstid om de arbetade på vägen till och från jobbet.  
 
Studien170 visar även på vissa samband mellan användandet av tekniska hjälpmedel och antal 
minuter som lades ner på arbete under resan. Att ha tillgång till dator och mobilt bredband 
ökade chanserna till att resenärer skulle arbeta och de som hade detta la ner mer tid på arbetet 
än vad resenärer utan tillgång till dessa hjälpmedel gjorde. Om kollektivtrafiken ska ses som 
ett attraktivare alternativ i framtiden kan man därför satsa på att se bussar och tågkupéer som 
mobila rum eller mobila kontor där det finns möjligheter för de som arbetspendlar att arbeta 
under resan. Det är dock viktigt att komma ihåg att många, trots en allt med utvecklad in-
formations- och kommunikationsteknologi, väljer att vara helt eller delvis passiva under re-

                                           
166 Ministry of Transport and Communication, 2013 
167 Narayanaswami & Mehans, 2013 
168 IPCC, 2007 
169 Fahlén, Thulin & Vilhelmsson, 2010 
170 Fahlén, Thulin & Vilhelmsson, 2010 



44 
 

san. Det är därför viktigt att kollektivtrafiken utvecklas på ett sätt som både gör det möjligt att 
utföra produktiva aktiviteter (så som att arbeta eller studera) och samtidigt vara inbjudande för 
de som söker avkoppling.  
 
Att kunna göra produktiva saker under resan nämndes även av en av respondenterna till den 
här studien som en fördel med kollektivtrafiken jämfört med att köra egen bil:  

”… alltså om man behöver pendla eller att man har långt att åka… att man 
kan ju få väldigt mycket gjort under tiden som man annars hade lagt på att 
sitta vid ratten, alltså typ plugga eller skicka mejl eller fixa såna här var-
dagliga saker som måste göras. Där sparar man ju tid tycker jag.” (Kvinna, 
24 år, storstad).  
 

Det är även värdefullt med flexibilitet inom kollektivtrafiken, eftersom många personer tende-
rar att utföra flera ärenden under en resa. Människor reser inte alltid bara från punkt A till 
punkt B och det behövs smarta lösningar inom kollektivtrafiken för att flexibiliteten ska 
öka171.  Förutom att själva resan bör bli attraktivare för att locka fler kunder till kollektivtrafi-
ken finns det även andra utmaningar. ’The last mile problem’ har beskrivits som ett av de 
största problemen med kollektivtrafiken och innebär att människor får offra lite av sin be-
kvämlighet för att ta sig till och från olika hållplatser och stationer, istället för att kunna resa 
direkt från dörr till dörr. För att lösa detta problem finns det förslag om att ha ett ökat samar-
bete mellan olika transportmedel. En möjlig lösning kan vara att tillgodose kollektivtrafikre-
senärerna med möjligheten att låna eller hyra cyklar för att ta sig till och från stationer eller 
hållplatser172. Det bör också finnas smidiga och trygga cykelparkeringar, goda kollektivtrafik-
förbindelser med tätortstrafiken och bra pendlarparkeringar. Förutom de fysiska förbättringar-
na som kan göras finns det även behov av tydlig information. Resenärerna behöver få tillgång 
till information gällande exempelvis byten och förseningar för att kollektivtrafiken ska upple-
vas vara ett attraktivt alternativ till den privata bilen173. 
 

Cykla och promenera mera  

En forskningsgrupp från Lunds tekniska högskola174 ingick i en satsning om gränsöverskri-
dande hållbarhetsprojekt. De tittade på hur attraktivare gåendemiljöer kan skapas. Promenader 
måste ses som ett rimligt transportsätt för att folk faktiskt ska genomföra resor till fots. Fak-
torer som avgör om människor väljer att promenera eller inte är främst relaterade till omstän-
digheter i vardagslivet, hur tillgängliga olika målpunkter är, trafikmiljön och att den byggda 
miljön upplevs som trivsam. Strukturerna i den byggda miljön styr i hög grad gåendet. Ut-
formningen av miljön är därför avgörande. Det måste vara lätt att gå och förflytta sig till fots 
och inbjudande, till exempel estetiskt tilltalande med mycket grönska.  
 

                                           
171 Haugen, et al., 2012 
172 The European Consumer Organization, 2014 
173 Trafikverket, 2014 
174 Johansson, et al., 2015 
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Att förtäta staden kan visserligen göra det lättare att cykla/promenera på grund av kortare av-
stånd, men det verkar som att grönska och attraktiva miljöer är viktigt. Detta framgick även 
vid våra intervjuer. Vi frågade respondenterna hur de tror att stadsplaneringen kommer att se 
ut i städerna i framtiden. De vill inte ha en tätare stad, utan vill behålla de grönområden som 
finns i staden. Flera av dem tycker att det är viktigt med trevliga områden kring stadskär-
norna: 
 

”Jaa… ja, jag tror att det blir mer och mer bilfritt, men ändå så hoppas jag 
att det finns stadskärna med torg och… att det finns vissa vägar som är helt 
bilfria… så att man kan gå, inte riktigt som en park, men att det finns gåga-
tor och bänkar där man sitta och gå och träffas. Men ändå att det finns af-
färer och ett liv i staden.” (Kvinna, 71 år, storstad). 
 
”Dessvärre kanske blir det lite mer stora shoppingcenter utanför städer, el-
ler ute i utkanten, att shoppingcentret tar över då… delvis mot stadskärnor. 
Men jag hoppas ju att stadskärnor finns kvar, för dom är ju så mysiga i 
Europa.” (Kvinna, 38 år, landsbygd). 

 
Sverigeförhandlingen som arbetar på uppdrag av regeringen med En ny generation järnväg 
har också uppdraget att underlätta och gynna cykeltrafik i de tre storstadsområdena. Detta ska 
ske genom åtgärder som på ett kostnadseffektivt sätt förbättra tillgängligheten, framkomlig-
heten och trafiksäkerheten175.  
 
Gång- och cykeltrafik spelar en viktig roll i framtidens hållbara transporter. Många korta re-
sor, som i dag genomförs med bil, kan i stället genomföras med cykel och i viss mån till fots. 
Det både minskar klimatpåverkan, bullernivåerna och utsläppen av luftföroreningar samtidigt 
som det främjar ökad fysisk aktivitet. En kvinna som vi intervjuade kände igen sig i detta:  
 

”Jag tror att många åker… tar bilen till minsta… att man kan tänka sig för. 
Ja, jag tänker till exempel på mina grannar… att åka ner till ICA och då 
kan man lika gärna cykla eller gå va, för det tar inte mer än tio minuter, en 
kvart. Så det finns mycket såna där korta resor som folk gör, så där tror jag 
att… ja det är bara kolla på mig och vissa grannar som jaa… Det är bara 
en liten plutt, så om alla bara gjorde det så tror jag att det skulle under-
lätta.” (Kvinna, 71 år, storstad). 

 
Satsningar på fysiska åtgärder för gång och cykel är dessutom ett resurs- och energieffektivt 
sätt att använda mark och infrastruktur. Den potentialen finns i arbetspendling samt resor till 
och från skolan, men också för inköp av dagligvaror och användande av service. Erfarenheter 
från bland annat Stockholm visar att cykeln kan ersätta bilen även på lite längre pendlingsre-
sor, över cirka 10 kilometer. Med introduktion av elcyklar och cykelbilar finns en teoretisk 
möjlighet att pendlingsavståndet kan öka ytterligare. Förutsatt att cyklingen kan göras säker 
har den betydelse för ökad hälsa och välbefinnande, samtidigt som den minskar energian-

                                           
175 Sverigeförhandlingen, 2016b 
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vändningen och koldioxidutsläppen. Gång- och cykeltrafik bör därför vara en naturlig del av 
planeringen av transportsystemet. För att stimulera till ökat resande till fots eller med cykel 
behöver gång- och cykeltrafik prioriteras över bilen. Exempel på sådana åtgärder är minskad 
korsningsfördröjning, anpassning av hastighetsgränser för motorfordon där oskyddade trafi-
kanter delar körbanan samt cykelparkeringar vid målpunkter. Vidare behövs satsningar på 
rena gång- och cykelbanor, separerade från biltrafik, samt ökad vägvisning för cykeltrafik. 
Trafikverket ansvarar för planering, nybyggnad samt drift och underhåll på det statliga vägnä-
tet, medan kommunerna har ansvaret för sina gator. Trafikverket kan dock bidra till ökad cyk-
ling även på de kommunala gatorna genom exempelvis stöd via statlig medfinansiering ur 
länsplanerna samt genom att förespråka cykling vid dialog med offentliga organisationer. Alla 
kommuner har också ett särskilt utpekat ansvar för att det ska finnas säkra gång- och cykelvä-
gar till och från skolan. Fysiska åtgärder bör också kombineras med olika former av mobili-
tetsåtgärder (Mobility management) för bästa effekt176. 
 

 

Godstransporter i framtiden 
Det finns förslag om att transportera gods med andra trafikslag än lastbil för att göra gods-
transporterna mer miljövänliga. Transporter med sjöfart och järnväg har högre energieffektivi-
tet än med lastbil. Lastbilen är dock ofta nödvändig i början och slutet av en transportkedja. 
Det innebär att andelen godstransporter med järnväg och sjöfart bör ökas och att dessa behö-
ver ingå i en effektiv transportkedja. I EU:s vitbok för transporter står det att 30 procent av 
godstransporter längre än 300 kilometer ska flyttas från väg till järnväg, sjöfart och inre vat-
tenvägar till 2030. Till 2050 är målet att 50 procent av godstransporter ska flyttas från vägar. 
För järnvägen skulle det innebära en ökning av med 65 procent från 2010 till 2030 istället för 
45 procent enligt basprognosen177. 
 
Det är tekniskt möjligt att transportera gods med andra trafikslag än lastbil, men risken för 
kostnadsökningar gör att det finns en viss tveksamhet. Dels påverkas kostnaderna för att byta 
från lastbil till alternativa trafikslag av vilket gods som fraktas. Det finns vissa sorters gods, 
såsom jord, sten och byggnadsmaterial, som har ett stort behov av just lastbilstransporter och 
mindre möjligheter till att byta till andra, alternativa transportslag på grund av att slutdestinat-
ionen ofta ligger bortom järnvägsnätet. Det kan även finnas geografiska skillnader, beroende 
på hur konkurrensytan ser ut mellan olika trafikslag i olika delar av landet. I Norrlands inland 
går det till exempel många lastbilstransporter och konkurrensen med andra trafikslag är rela-
tivt liten – emellanåt obefintlig, jämfört med hur läget ser ut i södra Sverige och längs Norr-
landskusten där konkurrensytan mot andra trafikslag är större. Detta innebär att kostnadsök-
ningen för att byta till alternativa transportslag för gods blir större i Norrlands inland178.   
 

                                           
176 Trafikverket, 2014 
177 Trafikverket, 2014 
178 Forsgren, 2013 
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Andra utmaningar som kan uppstå i samband med att flytta över godstrafiken från lastbilar till 
järnvägen är att godstrafiken beräknas få mindre utrymme i framtiden i samband med att per-
sontrafiken på järnväg expanderar. Dessutom är det värdefullt för godskunder att ha flexibili-
tet och möjlighet att kunna ändra i avgångs- och ankomsttider och logistikupplägg med kort 
varsel, vilket anses svårare på järnväg än med lastbilstrafik. Flexibiliteten måste därför öka för 
att järnvägen ska bli mer attraktiv för transportköparna. Förutom en ökad flexibilitet behövs 
investeringar i både infrastruktur och godståg för att för att det ska ske en ökning av gods-
transporter på järnväg179. Godstransporter är inte en del av Sverigeförhandlingens uppdrag för 
Höghastighetsbanans snabbtåg. Däremot kan den nya höghastighetsjärnvägen bidra till att 
kapacitet kan frigöras på befintliga järnvägar, kapacitet som bland annat kan användas för 
godstrafiken180.  
 
Åkerman och Höjer181 skriver att andelen trafikarbete (tonkilometer per capita) i Sverige bör 
minska med 27 procent mellan åren 2000 till 2050 för att det ska vara miljömässigt hållbart. 
Detta står i skarp kontrast till den kraftiga tillväxttakten. Kortare transportsträckor kan dock 
göra att godstransporterna minskar i framtiden. Detta gäller särskilt flöden av produkter med 
en låg kostnad/viktförhållande, såsom baslivsmedel, bränslen och byggmaterial. Handel med 
denna typ av varor utgör ett relativt litet bidrag till ekonomin, men står för en stor del av gods-
transportvolymerna. Produkter med en hög kostnad/viktförhållande som elektronisk utrust-
ning, fordon och liknande förväntas bli stor år 2050 på globala marknader. Systemet att distri-
buera dagligvaror kommer i stort sett ändra karaktär. Många varor beställs via internet och 
små, effektiva hybridlastbilar levererar varorna till hemmet. Med förtätning av städer blir det 
teoretiskt sett färre avlastningsplatser då godset inte till flera orter utan koncentreras till större 
orter. 
 
Ett sätt att skapa mer hållbara godstransporter är att använda el som drivmedel.  För fjärr-
transporter handlar det huvudsakligen inte om batteridrift utan om någon form av direktöver-
föring av el till fordonen. Det kan handla om elöverföring via en kontaktledning ovanför eller 
under fordonet eller kontaktlös överföring med induktion. Trafikverket genomför under 2014 
i samråd med Vinnova och Energimyndigheten en innovationsupphandling av elvägar. Målet 
är att kunna börja bygga en eller flera demonstrationsanläggningar av elvägar under 2015182. 
Förhoppningen är att man med denna kunskap ska kunna beslut tas om elektrifiering av delar 
av vägnätet. FFF-utredningen gjorde bedömningen att det är först efter 2030 som elektrifie-
ring av vägnät kan få större betydelse för framdrift av tunga lastbilar i fjärrtrafik183. 
 
Siemens utvecklar sådan här teknik och deras variant heter ehighway. Den är dubbelt så effek-
tiv som en förbränningsmotor, vilket innebär att energianvändningen halveras och lokala ut-
släpp minskar. Elöverföring sker i detta fall via en kontaktledning (pantograf) ovanför fordo-
net i kombination med ett hybriddrivsystem. Ett sensorsystem gör det möjligt för strömavtag-

                                           
179 Fröidh, 2013 
180 Sverigeförhandlingen, 2016a 
181 Åkerman & Höjer, 2006 
182 Trafikverket, 2014 
183 Trafikverket, 2014 
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aren att ansluta till och från ledningarna i hastigheter upp till 55 kilometer i timmen. Lastbilar 
kommer att dra ström från ledningarna när de kör vilket gör det möjligt för dem att bitvis resa 
utan några lokala utsläpp. En tidig ehighway har varit aktiv sedan 2010 på en privat väg utan-
för Berlin. Trafikverket har tillsammans med bl.a. landstinget Gävleborg finansierat bygget av 
en två kilometer elektrifierad elväg/transportkorridor för tunga lastbilar. Testresultaten ska 
visa systemets lämplighet för framtida kommersiell användning.  

 
 

Samhällsplanering 
Sedan 1950-talet har trenderna inom samhällsutvecklingen bidragit till ett samhälle där till-
gängligheten med bil har premierats. Bilen har möjliggjort för en utglesad bebyggelsestruktur 
och långa avstånd mellan olika samhällsfunktioner. Detta gör att bilberoendet ökar och att de 
individer som inte har någon bil får försämrad tillgänglighet184. Att samhället har planerats 
utifrån ett bilperspektiv har gjort att vi har byggt fast oss i en samhällsstruktur som gynnar 
resor och transporter med bil. Bilberoendet förstärks ytterligare genom högt subventionerade 
parkeringsytor och vägutrymmen185.  På senare tid har gång-, cykel- och kollektivtrafik fått 
allt större fokus inom planeringen, åtminstone i städer, men samtidigt finns det motverkande 
trender som gör att vi trots allt får ett ökat bilberoende. Ett exempel på detta är utvecklingen 
av externa handelsområden186. En utspridd bebyggelsestruktur och en stad där olika funktion-
er, så som inköpsplatser och bostadsområden, är separerade gör att bilberoendet i staden ökar 
och kan försvåra för de som är beroende av kollektivtrafiken för att nå olika målpunkter187.  
 
Det är möjligt att minska dagens bilberoende genom en effektiv och smart samhällsplanering. 
Det finns forskning som tyder på att en tätare och mer funktionsblandad bebyggelse har pot-
ential att minska behoven av att resa med bil, samtidigt som det kan blir lättare att gå, cykla 
eller använda miljövänligare motoriserade fordon188. För att uppnå en funktionsblandad stad 
krävs gränsöverskridande samarbeten mellan olika sektorer och discipliner, samt mellan aka-
demi, samhälle och myndigheter. Genom att förtäta bebyggelsen och ha en ökad funktions-
blandning finns det potential att minska koldioxidutsläppen i Sverige med 10-15 procent till år 
2050, samtidigt som vardagslivet beräknas fungera bättre för de grupper i samhället som inte 
har möjlighet eller vill ha egen bil189. Ett exempel kan vara ABC-städer där arbete, bostad och 
centrum är lokaliserade i människans närmiljö för att minimera behovet av transporter190. Det 
är idag många samhällen som försöker ha en funktionsintegrerad bebyggelsemiljö genom att 
blanda arbetsplatser, service och boende inom samma område. En grundtanke för den så kal-
lade blandstaden är att alla dessa funktioner ska finnas inom gångavstånd, men det finns även 

                                           
184 WSP Analys & Strategi, 2013 
185 Sveriges Kommuner och Landsting, 2015 
186 Trafikverket, 2014 
187 Bellander, 2005 
188 Banister, 2011 
189 WSP Analys & Strategi, 2013 
190 Roos & Gelotte, 2004 
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förslag om att samla alla funktioner i samma byggnad191. Det finns exempel på detta, så som 
Skrapan i Stockholm där det finns närmare 500 bostäder, ett 30-tal butiker, servicefunktioner 
och en gymanläggning192. Även om det finns lyckade exempel på detta så har det visat sig att 
det på vissa platser kan vara svårt att skapa en funktionsblandning och i vissa fall är det inte 
heller önskvärt193. 
 
För att samhällsbyggandet i framtiden ska ske på ett hållbarare sätt finns det idag förslag om 
att planer och styrmedel för bebyggelse i större utsträckning bör utvecklas på nationell nivå i 
Sverige. Dessa planer skulle man sedan kunna implementera i kommunernas översiktsplaner, 
vilka föreslås bli bindande. Om översiktsplanerna skulle vara bindande skulle det innebära att 
i princip alla kommuner måste ta fram nya översiktsplaner194. Det krävs dock mer än plane-
ring och politik för att samhället och transportsystemet ska bli socialt, miljömässigt och eko-
nomiskt hållbart. Ett holistiskt förhållningssätt och livsstilsförändringar bland människorna är 
också nödvändigt och det krävs att man både minskar antalet resor, distansen människor reser 
och vilket transportmedel som används195.  

 
 

Geografisk kontext 
Sverige är ett land med stora geografiska skillnader och vilka förutsättningar platser har och 
vilka åtgärder som bör göras för en hållbarare framtid varierar mycket. Det handlar till exem-
pel om olika demografiska faktorer, olika grader av täthet i bebyggelsen, infrastruktur och 
tillgång till kollektivtrafik, och olika resmönster. Detta bidrar till olika förutsättningar och 
utmaningar för städer och glesbefolkade områden.    
 

Stad 

En allt större andel av den svenska befolkningen väljer att bo i urbana områden, vilket ställer 
nya krav på stadsplaneringen och bidrar till nya utmaningar inom stadsutvecklingen. Om stä-
derna ska vara både attraktiva och långsiktigt hållbara finns det ett behov av utvecklade sam-
verkansformer, nätverksbyggande och dialog, både inom kommunen och ut mot invånare och 
näringsliv196. 
 
I stadsplaneringen finns en trend som innebär att stadskommunerna bygger allt högre hus och 
det satsas på förtätning av både stadskärnor och förorter. Många kommuner strävar efter att 
bygga tätare för att på så sätt kunna undvika nybyggnation i städernas utkanter och bevara 
åkrar och ängar. Samtidigt som det finns många fördelar med förtätning, så som att de vardag-
liga funktionerna blir mer geografiskt koncentrerade och tillgängliga, så kan tätare städer leda 

                                           
191 Bellander, 2005 
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194 WSP Analys & Strategi, 2013 
195 United Nations Human Settlement Programme, 2013. 
196 Sveriges Kommuner och Landsting, 2015 
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till nya utmaningar. Till exempel kan problemen med dålig luft, höga bullernivåer, stress och 
trängsel öka. Om grönområdena i städerna blir för få mår varken människorna eller naturen 
bra197. Det är därför, enligt senaste rapporten från FN:s klimatpanel, viktigt att städer anam-
mar en stadsplaneringspolicy som ökar möjligheterna för gång-, cykel- och kollektivtrafik och 
att städerna ska planeras så att de blir både tätare, grönare och har en bättre funktionsbland-
ning. Om inte städernas struktur och bebyggelse förändras och anpassas för att förbättra till-
gängligheten, blir det svårt att nå klimatmålen. Förutom att dessa förändringar kan bidra till 
hållbarare städer ur ett miljömässigt perspektiv, antas det även bli attraktivare att bo i en väl-
planerad stad. Antalet städer som har arbetat med en aktiv stadsplaneringspolicy har ökat se-
dan FN:s förra klimatrapport publicerades år 2007198. En fördel som finns i städer är att förut-
sättningarna för att ha en välutvecklad kollektivtrafik är större än på landsbygden. Det finns 
ett större behov av kollektiva färdmedel och en högre beläggningsgrad, framför allt i stor-
stadslänen.  
 
Bland de utmaningar som finns inom stadsplaneringen idag finns bland annat den ökade kon-
kurrensen mellan stadskärnan, förorterna och externa handelsområden. Denna utveckling gör 
att städer riskerar att förlora sin historiska charm och det som är unikt med platsen, till förmån 
för till exempel externa handelsområden. Det finns också allt större fysiska och mentala bar-
riärer mellan olika stadsdelar och förorter, vilket leder till en ökad segregation. Att skapa en 
stad som är trygg och tillgänglig för alla människor under alla dygnets timmar ses därför som 
en annan stor utmaning för landets stadskommuner199. Att förtäta staden och arbeta för en 
ökad funktionsblandning av olika funktioner kan bidra till en ökad social integration bland 
människor, samtidigt som det antas kunna gynna jämställdhet och jämlikhet i samhället i och 
med att olika människor förväntas mötas i staden. Funktionsblandning och förtätning av sta-
den kan alltså vara fördelaktigt ur både ett socialt och miljömässigt perspektiv. Ett problem i 
arbetet mot detta är dock att människor tenderar att föredra att bo i mer glesbebyggda områ-
den i utkanten av staden och det är en utmaning att tillgodose dessa önskemål och samtidigt 
arbeta för ett hållbarare samhälle200. 
 
Vi frågade respondenterna vad de trodde om framtidens stadsplanering och många trodde att 
städerna skulle bli tätare i framtiden: 
 

”Men spontant så tycker jag inte att man ska förtäta, eller som det redan är. 
Fick jag bestämma skulle man ha lite längre mellan husen och lite mer luft 
så att säga.” (Man, 73 år, landsbygd).  
 
”Alltså jag hoppas att dom inte bygger mer och mer tätt för det är ju jätte-
jobbigt. […] På Hisingen alltså där är det ju… där är det ju byggt väldigt 
tätt. Alltså man ser ju inte i flera andras vardagsrum liksom när man är i ett 
hem där, och det är ju inte trevligt.” (Kvinna, 24 år, landsbygd).  

                                           
197 Sveriges Kommuner och Landsting, 2015 
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Vi ställde även frågan om huruvida respondenterna trodde att det skulle vara möjligt att införa 
bilfria stadskärnor. Vi fick lite blandad respons, men flera av var respondenterna positiva till 
en sådan utveckling:   
 

”Då hade ju många bara liksom… du har inget val, det är bara ta spårvagn 
sista biten och då kanske dom åker kollektivt hela vägen.” (Kvinna, 24 år, 
storstad).  
 
”Ja, det tror jag nog. Man behöver ju inte köra mitt i stan och att prome-
nera tre, fyrahundra meter gör ju ingenting. Men det måste ju vara så att 
det ska fungera för dom som har… alltså fysiska handikapp, att det går bra 
för dom att ta sig in i stadskärnan… men så länge det finns möjlighet för 
dom så är det ju faktiskt helt okej.” (Kvinna, 38 år, landsbygd).  

 

Landsbygd 

På landsbygden, där ca 15 procent av Sveriges befolkning bor (SCB, 2016), ser situationen 
helt annorlunda ut och landets landsbygdskommuner står inför andra utmaningar än städerna. 
I många landsbygdskommuner sker en befolkningsminskning och kommunerna tenderar att 
karaktäriseras av en åldrande befolkning. Det är därför en utmaning att upprätthålla nuvarande 
tillgänglighet och kvalitet på transportsystemet. Många av resorna som görs på landsbygden 
är korta resor (<10 minuter), vilket beror på att vardagliga funktioner såsom arbete, skola och 
service i stor utsträckning finns samlat i små tätorter. Landsbygdskommuner som är lokali-
serade nära större städer bryter dock detta mönster, vilket förklaras av arbetspendlande och 
resor till service och funktioner i den närliggande staden201. De som bor på landsbygden eller i 
ännu mer glesbefolkade områden och inte har tillgång till bil kan bokstavligen inte komma till 
vissa platser på grund av avsaknaden av bussar och den begränsade tillgången på taxibilar. 
För att dessa personer ska få tillgång till fritidsaktiviteter, arbete/skola, tjänster och service 
måste de förlita sig på skjuts från vänner, grannar, släktingar eller andra personer i deras när-
het202.  
 
På grund av de små trafikflödena på landsbygden i Sverige idag finns det sällan underlag till 
några stora investeringar inom kollektivtrafiken. Rent generellt finns ett större bilberoende på 
landsbygden, vilket delvis beror på att kollektivtrafiken inte är anpassad till landsbygdens 
förhållanden. Detta gör att det blir svårt för de som inte har möjlighet eller vill köra bil att nå 
olika funktioner på orten. Det finns därför förslag om att ha bättre samordning mellan olika 
sorters transporter, såsom linjetrafik, närtrafik, skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor, men 
detta har visat sig vara svårt att implementera – bland annat för att skolskjutsarnas tidtabeller 
tenderar att med nödvändighet bli styrande och de tidtabellerna passar sällan förvärvsarbetares 
behov. Ett annat sätt är att hitta bättre alternativ än den traditionella kollektivtrafiken som kan 

                                           
201 Trafikanalys, 2014c 
202 Kodransky & Lewenstein, 2014 
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fungera bättre på landsbygden, till exempel att det finns ett utbud av taxibilar eller minibussar 
för de som inte har tillgång till egen bil. I andra fall är det bättre att satsa på att förbättra till-
gängligheten än att utveckla transportinfrastrukturen. Det kan exempelvis handla om att ge 
stöd till en lanthandel för att landsbygdsbefolkningen ska ha tillgång till en livsmedelsbutik 
utan att behöva använda bil eller andra motoriserade transportmedel. Det är även möjligt att 
länka olika ombudsfunktioner och olika typer av service till en sådan lanthandel. Samtidigt 
som en lanthandel kan bidra till ökad tillgänglighet och ökade möjligheter för vissa grupper 
finns det studier som visar många föredrar att göra sina inköp i större tätorter eller städer, där 
utbudet är större. Det är därför inte säkert att det blir långsiktigt hållbart att ha en lanthandel 
på landsbygden/glesbygden203. Ett problem i detta sammanhang är också att det är flera poli-
tikområden som måste samordnas, till exempel transportpolitik och landsbygdsutvecklingspo-
litik, och målen kan stå i konflikt med varandra.  
 
I våra intervjuer ställde vi frågan huruvida respondenterna ansåg att en minskning av beroen-
det av fossila bränslen skulle vara lättare respektive svårare i olika delar av landet. Några av 
svaren löd: 
 

”Nu kan inte jag det där om hur man tankar el och hur långa sträckor man 
kan åka och så vidare. Men säg att man skulle åka från Stockholm upp till 
Kittelfjäll till exempel och man behöver några tankställen för el… ja, det 
har jag svårt att tänka mig att det ska finnas i glesbygden där uppe. Men i 
storstäderna! Det tror jag skulle fungera jättebra!”. (Kvinna, 71 år, stor-
stad). 
 
”Jag tror att det är svårare på landsbygden för att det behövs ju som mer. 
Till exempel de här elbilarna… det behövs ju mer el, jag tror att det är svå-
rare för att det är så stora avstånd mellan bensinmackarna eller där man 
skulle kunna ha sådana där laddningar. I städer är det ju lättare, där finns 
det ju mer mackar. Jag tror att det är lättare i städer, helt enkelt. Det är ju 
kortare avstånd också.” (Kvinna, 60 år, mellanstor stad).  

 

                                           
203 Trafikanalys, 2014c 
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5. FRAMTIDEN 
Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp och det viktigt att 
det sker en förändring. År 2013 kom 52 procent av transportsektorns koldioxidutsläpp från 
personbilstrafiken. För att minska energianvändning och klimatpåverkan krävs det därför att 
utsläppen från personbilarna minskar. Genom energieffektivisering, ökad andel förnybar 
energi, förbättrad samhällsplanering och fler resor med kollektivtrafik, cykel eller till fots, kan 
Sverige minska utsläppen204.  
 
Framtidens mobilitet innefattar fortsatt ökande mobilitet, men i andra former, tekniker och 
beteenden. Enligt Trafikverket205 kommer trängseln som orsakas av biltrafik att öka, framför 
allt i storstädernas stadskärnor. På sikt kommer denna trängsel inte gå att bygga bort, utan det 
kommer att krävas att vi byter transportslag och färdsätt. Gång- cykel- och kollektivtrafik 
behöver bli normbildande i planeringen för att Sverige ska nå ett hållbart transportsystem och 
dessutom skapa en attraktiv stad. En överflyttning av personbilsresor till kollektivtrafik kom-
mer att ställa krav på prissättning, tillförlitlighet, kapacitet, bekvämlighet och restid. Lång-
väga bil- och flygresor kan delvis ersättas med resfria möten och tågresor206. Godstransporter 
behöver i högre grad flyttas över från väg till järnväg och sjöfart207. En överflyttning av gods-
transporter från väg till järnväg och sjöfart skulle ställa krav på konkurrenskraftiga priser, 
tillförlitlighet och kapaciteten, och när det gäller ökat gods på järnväg kan det kompliceras av 
konkurrens med persontrafik. Det kan uppstå en målkonflikt – går det att satsa på ökat person-
resande på järnväg och samtidigt öka godstransporterna?  
 
Idag finns flera uppsatta mål som både direkt och indirekt påverkar transporter och mobilitet: 
direkt genom till exempel de transportpolitiska målen och målet att vi ska ha en fossilobero-
ende fordonsflotta till år 2030, och indirekt genom till exempel mål om regional utveckling 
och ett inkluderande samhälle. Trots att det finns mål att sträva efter finns det ingen tydlig 
linje att följa och ingen tydlig struktur när det gäller vilka åtgärder som ska genomföras. Det 
verkar finnas en osäkerhet kring vilka prioriteringar Sverige ska göra. Denna osäkerhet kan 
delvis bero på att det finns målkonflikter men också att flera åtgärder kräver kostsamma inve-
steringar.  
 
Den nuvarande regeringen har som mål att utsläppen av växthusgaser i Sverige ska minska 
under mandatperioden 2014-2018 och detta ska ske genom stimulanser och ekonomiska styr-
medel. Ett exempel är att miljöskatternas styrkande effekt ska öka, samtidigt som det förvän-
tas ske teknologiska innovationer som bidrar till miljövänligare alternativ inom olika områ-
den208. De regionalpolitiska målen syftar till att regioner, städer och landsbygder ska uppnå 
tillväxt genom att man tar tillvara på den specifika utvecklingskraften som finns på olika plat-
ser i landet. Hela Sveriges attraktionskraft ska tillvaratas och det ska erbjudas attraktiva livs- 

                                           
204 Trafikverket, 2014 
205 Trafikverket, 2012 
206 Trafikverket, 2014 
207 Trafikverket, 2014 
208 Regeringskansliet, 2015a 
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och boendemiljöer där både män och kvinnor vill bo och arbeta209. Ett ökat samarbete mellan 
stad och landsbygd förespråkas också, eftersom samarbete mellan olika platser och regioner 
anses vara viktigt för att skapa tillväxt. Genom regionalpolitiken och en ökad samordning kan 
olika sektorsområden bidra till regional utjämning såväl som till utveckling av de olika reg-
ionerna210. Ett annat mål som prioriteras högt av Sveriges regering är att minska arbetslöshet-
en i landet. Det finns ett mål om att Sverige ska vara det EU-land med lägst andel arbetslösa 
år 2020. Detta ska bland annat göras genom att öka möjligheterna till arbetspendling, vilket 
kan ske med hjälp av ökat underhåll av landets vägar och järnvägar. Regeringen ser även be-
hovet av att investera i kollektivtrafiken för att kvinnornas deltagande på arbetsmarknaden ska 
främjas211. Om Sveriges arbetsmarknadsregioner på så sätt kan förstoras antas de bli mer kon-
kurrenskraftiga och innovativa212. I Tabell 5 presenteras en översikt över några huvudmål, 
strategier och visioner inom olika områden i Sverige, samt visioner och målsättningar inom 
EU och FN som Sveriges påverkas av. 
 
Trafikanalys belyste i sin uppföljning av de transportpolitiska målen213 att det kan uppstå 
målkonflikter inom samma delmål såväl som mellan huvudmålen. Det kan exempelvis röra 
sig om att en anpassning av kollektivtrafikens fordon som möjliggör för personer med olika 
funktionshinder att resa kollektivt kan innebära stora kostnader, vilket kan medföra en höjning 
av biljettpriserna och på så sätt exkludera andra grupper från att använda kollektivtrafiken. 
Det kan också handla om att miljömässiga mål och sociala mål inte stämmer överens. Ska 
man satsa på att minska transporternas utsläpp och begränsa resandet eller öka tillgänglighet 
med god kvalitet och användbarhet i hela landet? Det finns skillnader i EUs och i de svenska 
målen, vitboken ställer höga krav först efter 2030 medan Sverige har satt ambitiösa mål redan 
till 2030.  
 
 

                                           
209 Regeringskansliet, 2015b 
210 Näringsdepartementet, 2001 
211 Regeringskansliet, 2015c 
212 Näringsdepartementet, 2001 
213 Trafikanalys, 2015a 
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Tabell 5.   Exempel på politiska mål.  

Transportpolitiska målen   

‐ Det övergripande målet 
En samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning 
för medborgarna och näringslivet i hela landet. 

‐ Funktionsmålet 
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till 
att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och använd‐
barhet i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt. 

‐ Hänsynsmålet 
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till 
att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljö‐
kvalitetsmålen uppnås och att hälsa uppnås. 

Sveriges miljökvalitetsmål   

‐ Mål för 2020  40 % lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med 1990 

  10 % förnybar energi inom transportsektorn  

  20 % effektivare energianvändning  

‐ Mål för 2030  Sverige fordonsflotta ska vara oberoende av fossila bränslen 

‐ Mål för 2050  Sverige ska inte ha några nettoutsläpp av klimatgaser 

Regionalpolitiska mål 
Ska stimulera ekonomisk tillväxt och förbättra människors livskvalitet i 
regioner och städer i Sverige? 

Socialpolitiska mål 
Att garantera ett grundläggande skydd samt att erbjuda trygghet och väl‐
färd oavsett funktionsförmåga 

Näringspolitiska mål 
Antalet personer och arbetade timmar ska öka så mycket att Sverige når 
lägst arbetslöshet i EU år 2020 

Funktionshinderspolitiska mål 
Samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla 
åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet 

EUs miljömål    

‐ Mål för 2020  20 % lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med 1990 

  Sänka energiförbrukningen med 20 % 

  Höja andelen förnybar energi till 20 % 

  Höja andelen biobränsle för transporter till 10 % 

‐ Mål för 2030  20 % lägre utsläpp av klimatgaser jämfört med 2008 

  Andelen förnybar energi ska vara minst 27 % 

‐ Mål för 2050  70 % lägre utsläpp av klimatgaser jämfört med 2008 

FNs klimatpanel 
Den global temperaturökning får inte överstiga två grader Celsius jämfört 
med förindustriell nivå 

 
Samfattningsvis - Målen som påverkar transportsektorn är många och de går inte alltid i sam-
klang, vilket pekar på vikten av att analysera olika åtgärder utifrån olika måldokument. 
 

Människan i ekvationen 
Olika studier visar olika resultat när det gäller människors attityder till mobilitet och resbete-
enden vilket gör att det är svårt att generalisera. Branschfolk har inte alltid samma attityder 
och uppfattning som konsumenten. Det är svårt även för experter och framtidsforskare att veta 
vad som kommer att hända. Som KPMGs årliga undersökning visade (se Figur 4) ändras 
branschens tro på vad som kommer att vara de viktigaste trenderna för fordonsindustrin till 
2025 på bara ett år. Något som de allra flesta verkar vara överens om är i alla fall att de moto-
riserade fordonens miljöpåverkan måste minska och detta antas bli allt viktigare i framtiden. 
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Det finns ett miljötänk i dagens samhälle och att människor är medvetna om att bilismen bi-
drar till miljöförstöring råder det inga tvivel om. Detta uppmärksammades även i våra inter-
vjuer, där en av respondenterna förklarade följande: 
 

”Så när jag reser brukar jag faktiskt tänka att ’hur påverkar det här mil-
jön?’, men jag kan inte säga att jag har sagt nej till att resa av miljöskäl. Så 
det är snarare att miljöskälen påverkar hur jag gör det mer än om jag gör 
det.” (Kvinna, 38 år, landsbygd).  

  
Denna respondent visar också på att det finns en vilja att tänka miljösmart, men det innebär 
inte att man är beredd att ge upp resandet. 
 
Enligt Sveriges regering är inte en minskning av resandet något mål i sig, utan det handlar 
snarare om att få människor att välja klimatsmartare alternativ och arbeta för energieffektivi-
tet. För att människorna ska välja andra transportmedel krävs det dock att det finns goda för-
utsättningar för detta och att klimatsmarta transportmedel tillgodoser kundernas behov214. En 
utmaning består i att göra cykel-, gång- och kollektivtrafik till attraktiva färdsätt i jämförelse 
med den privata bilen. Att ha en egen bil bidrar till en bekvämlighet och flexibilitet som män-
niskorna inte är beredda att välja bort endast på grund av miljöproblematiken215.  
 
Människors attityder till framtidens mobilitet handlar dock inte bara om miljöproblemen. Hur 
människorna ställer sig till nya tekniska utvecklingar har också stor betydelse för hur vi kan 
förväntas transportera oss i framtiden. Det handlar exempelvis om människors attityder till 
självkörande fordon. En återkommande fråga när man diskuterar teknikutvecklingen och 
självkörande fordon är kontroll och säkerhet. Är folk redo att lämna över kontrollen? Olika 
undersökningar runt om i världen visar skiftande resultat (läs mer under avsnitt 5 Trender). 
KPMGs undersökning visade också att de flesta kunde tänka sig att betala mer för en självkö-
rande bil än en vanlig216. Att människor har högre betalningsvilja när det gäller ny teknik 
uppmärksammades även av Energimyndigheten. I deras enkätundersökning om elbilar visade 
det sig att över 50 procent av de som redan införskaffat ett elfordon var villiga att betala upp 
för 20 procent mer för en elbil217.  
 
Sammanfattningsvis - kostnader är inte största hindret för ändrat beteende. 
 

Privat kontra kollektivt resande 
Att åka kollektivt är inte alls lika populärt som att åka bil, men det har skett en liten ökning av 
kollektivtrafikresandet. Mellan 2013 och 2014 ökade det kollektiva resandet med en procent, 
sett över tio år har det ökat med 28 procent. Flest resor gjordes med buss som är i särklass det 
vanligaste kollektiva färdmedlet. Kollektivtrafiken är till för alla, vilket ger god tillgänglighet 

                                           
214 Regeringskansliet, 2009 
215 Trafikanalys, 2012 
216 KPMG, 2013 
217 Energimyndigheten, 2014 
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för fler grupper än bilister. Detta kräver i sin tur anpassning av kollektivtrafiken så att den kan 
tillmötesgå samtliga kundgrupper, inte minst äldre, personer med funktionsnedsättning och 
barn218. 

 
Bland respondenterna för vår studie kom också betalningsvilja på tal några gånger och en 
respondent föreslog att det ska bli billigare att åka kollektivt för att fler ska välja det. Vidare 
resonerar hon:  
 

”Många är nog villiga att betala för att liksom, för sitt bilanvändande, men 
jag tror också att det finns ju kanske också en gräns för hur mycket man fak-
tiskt är villig att betala för att… för hur mycket den där bekvämligheten är 
värd liksom. /…/ Alltså människor överlag är väldigt, väldigt bekväma 
och… ja, det ska ganska mycket till för att dom ska uppoffra bilanvändan-
det.” (Kvinna, 24 år, storstad).  

 
För att människor ska kunna välja bort bekvämligheten som den privata bilen medför och 
välja kollektiva färdmedel krävs det att kollektivtrafiken kan bidra med något annat. Kollek-
tivtrafiken behöver ha andra fördelar gentemot bilen och en sådan fördel kan vara att resenä-
rerna har möjlighet att göra annat än att sitta bakom ratten medan de transporterar sig. Till 
exempel har studier visat att resenärer som arbetar eller studerar under transporttiden är mer 
nöjda med kollektivtrafiken och värdesätter transportsträckan högre än de som inte gör det. 
Samtidigt är det många som värdesätter att få vila och avkoppling under sin resa med kollek-
tivtrafiken. Kollektiva färdmedel bör därför anpassas så att de kan tillgodose olika behov och 
ge förutsättningar till olika aktiviteter under resans gång219. Det faktum att utförandet av andra 
aktiviteter än att köra bil under transportsträckan kan ses som kollektivtrafikens fördel gente-
mot den privatägda bilen kan dock ändras i framtiden. Självkörande bilar som inte kräver nå-
gon förare kan tillgodose dessa behov och samtidigt som flexibiliteten och bekvämligheten 
bibehålls220. Denna utveckling kan alltså bidra till ytterligare utmaningar för kollektivtrafiken 
i framtiden.  
 
Idag finns det flera alternativ när det gäller transporter. Det handlar inte bara om att ha en 
privatägd bil eller åka kollektivt, utan möjligheterna till att samäga och samåka har ökat den 
senaste tiden. Många har möjlighet till tjänstebil genom sin arbetsgivare eller tillgång till bil 
genom bilpool, privatleasing och biluthyrning. Även nya affärsmodeller, som komplement till 
traditionellt bilägande är på inmarsch. Olika mobilitetstjänster som Mobility as a Service 
(MaaS) och olika typer av delningstjänst tror många på. McKinsey & Company tror att 30 
procent att alla bilkilometrar i världen kommer att ske i ett fordon som ingår i en delnings-
tjänst år 2030. De tror dessutom att allt fler konsumenter kommer att vilja ha tjänsteerbju-
dande, där olika typer av fordon används för olika behov221. 
 

                                           
218 Trafikverket, 2014 
219 Fahlén, Thulin & Vilhelmsson, 2010 
220 KPMG, 2013 
221 McKinsey & Company, 2016 
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Sammanfattningsvis – Nya tjänster och affärsmodeller är och kommer att bli tillgängliga. 
Dock behöver förutsättningarna gällande ansvar och försäkringar för sådana mobilitetstjänster 
utredas. 
 

Den geografiska kontexten 
Urbaniseringen förväntas fortsätta i Sverige i framtiden och detta kan bidra till nya utmaning-
ar för såväl städer som landsbygder. I städer handlar det till exempel om att tillgodose ett ökat 
transportbehov på ett sätt som blir socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart. Detta kan 
göras genom ett ökat samarbete mellan stadsplanerare och transportplanerare. Kollektivtrafi-
ken och gång- och cykeltrafikanter bör prioriteras i stadsplaneringen. En förtätning av städer 
och en ökad funktionsblandning i olika stadsdelar kan bidra till ett minskat bilberoende. I 
landsbygds- och glesbygdskommuner ser situationen annorlunda ut, med utflyttning och en 
åldrande befolkning. Där handlar det främst om att bibehålla det trafikutbud som finns i nulä-
get. 
 
Sammanfattningsvis - olika lösningar och åtgärder kommer krävas i olika miljöer och en viss 
geografisk ojämlikhet är ofrånkomlig. 
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6. SLUTSATSER 
Förutom att ge en bred översikt över nutidens och framtidens resande med olika transportslag 
har syftet med rapporten varit att svara på frågor kring attityder och normer till resande med 
bil, autonoma bilar, betalningsvilja och syn på ägande och individuellt resande gentemot kol-
lektivt resande, samt intressenters förväntningar på ett framtida tillgängligt transportsystem. I 
slutsatserna nedan drar vi upp huvudlinjerna inom respektive område samt ger förslag på ar-
betssätt och metoder för att möta teknikutveckling och framtida mobilitet. 
 
 

Attityder och normer… 
Utifrån de olika rapporter som gåtts igenom för rapporten, men även baserat på de intervjuer 
som genomförts, framgår det att olika aktörer har olika attityder till olika transportslag nu och 
i framtiden. Överlag kan konstateras att alla aktörer har insett de miljöproblem som fossila 
bränslen och bilar ger upphov till. Det finns en allmänt positiv attityd till att ställa om, men 
det är också tydligt att positiva attityder inte räcker för ett förändrat beteende. 
 

till elbilar 

När det gäller bränslen och framtidens drivlinor finns dock en relativt bred samsyn kring att 
personbilar kommer att vara eldrivna i framtiden. Även om genomslaget för både laddhybri-
der och elbilar varit långsammare än tidigare prognostiserat är det tydligt att både bilindustri, 
myndigheter utomlands och konsumenter driver på för en elektrifiering på olika sätt. Under-
sökningar visar också att en majoritet av tillfrågade bilister är mycket eller måttligt positiva 
till fler elbilar i framtiden. Psykologiska hinder såsom räckviddsångest, upplevd begränsad 
laddinfrastruktur och upplevd lägre säkerhet hos elbilar håller på att förändras i och med att 
fler och fler modeller blir tillgängliga. Det är också tydligt att de som provat på elbilar, i de-
monstrationsprojekt eller av eget val, är mer positiva till dessa bilar och upplever dessa bilars 
nackdelar som färre, än de som inte provat på dem. Till exempel har studier från bland annat 
Norge visat att laddinfrastruktur (utanför hemmet och arbetsplatsen) har en viktig psykologisk 
effekt medan den används relativt lite. Utifrån detta kan slutsatsen dras att för att uppnå ett 
elbilsgenombrott är laddinfrastruktur vid hemmet och arbetsplatsen viktig, medan övriga 
laddmöjligheter är av begränsad vikt. Däremot krävs synliga laddstationer runtomkring i sam-
hället för att visa på tillgänglighet. Därtill är det viktigt att kommunicera erfarenheter från 
föregångsländer såsom Norge så att inte onödiga resurser läggs på att bygga laddinfrastruktur 
som inte kommer att användas. 
 
Utifrån nuvarande försäljningsdata och framtidsprognoser är det tydligt att normen i samhället 
fortfarande är diesel- och bensinbilar. I takt med att dessa blir bränslesnålare blir de också mer 
konkurrenskraftiga gentemot laddhybrider, men även elbilar. Utifrån det material som stude-
rats kan vi dra slutsatsen att det krävs omfattande insatser vad gäller att förändra attityder och 
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normer gällande fossilbränslebilar och elbilar. Det finns studier som pekar på relativt låg 
medvetenhet bland bilister kring miljökonsekvenser av fossilbunden biltrafik samt miljöförde-
larna med en elektrifiering av fordonsflottan. Även om biltillverkare och andra aktörer redan 
gör insatser här är det viktigt att det finns tillgång på oberoende information kring till exempel 
elbilars räckvidd, energiförbrukning och köpevillkor, då dessa är speciellt svåra att jämföra. 
För att förändra kunskap och normer i samhället kan det vara bra att identifiera kommuner, 
företag och grupper av individer som är villiga att gå före samt visa på hur dessa aktörers atti-
tyder förändras över tid i positiv riktning. Eftersom resande och transporter ser olika ut i olika 
delar av landet är det viktigt att titta på andra indelningar än traditionella regioner och städer. 
Attityder och normer skiljer sig åt i olika delar och beror till viss del på hur långt utvecklingen 
är gången där en respondent befinner sig. 
 
Attityderna till elbilar visar på ett känt psykologiskt fenomen som kallas attityd-beteende-
gapet. Även om många är positiva, och även uppger att de kommer att skaffa en elbil i framti-
den, är det få som avser göra så i en nära framtid. För att överbrygga detta gap mellan positiva 
attityder och faktiskt agerande krävs insatser på flera områden av olika aktörer. En viktig del i 
detta är betalningsviljan som skiljer sig åt hos olika kundgrupper. En del av den skillnaden 
kan sannolikt förklaras av att olika grupper är olika benägna att räkna på inköps- och drifts-
kostnader. Dessutom ändras t ex payoff-tiden på elbilar kontinuerligt då de sjunker i pris och 
då olika betalningslösningar för elen utvecklas och implementeras. För att överbrygga attityd-
beteendegapet rörande priset kan det vara viktigt att undersöka hur modeller för jämförelse-
priser för olika typer av elbilar och bränslen kan utvecklas och kommuniceras. 
 

 Behov av utbyggd laddinfrastruktur 

 Tydliga ekonomiska prisbilder 

 

till självkörande bilar 

Om attityder till elbilar överlag är positiva, är det svårare att uttala sig kring attityder till auto-
noma/självkörande bilar. Delvis beror detta på att elbilar finns på marknaden medan auto-
noma bilar än så länge inte går att få tillgång till som privatperson. Ju längre in i framtiden en 
teknik ligger desto svårare är det att uttala sig om den. Utifrån investerares bedömningar och 
även konsumenters uppfattningar är det dock tydligt att detta koncept, som för bara några år 
sedan var ganska nytt, fått stor spridning. Bland de uppfattade fördelarna som nämns fram-
hålls tillgänglighet med bil för de som inte själva kan köra, mindre trängsel (då bilarna kan 
köras tätare), och även ökad säkerhet. Säkerheten nämns dock också som en nackdel, speciellt 
av nuvarande bilister, vilket relaterar till förtroende för själva tekniken. Studier visar att de 
som idag redan äger en bil med vissa autonomifunktioner (såsom parkeringshjälp) är mer po-
sitiva än de som äger äldre bilar utan sådan teknik. Utifrån detta kan slutsatsen dras att sam-
hället inte kommer att ställa om från en dag till en annan till självkörande bilar, utan tekniken 
kommer att införas gradvis, vilket ställer krav på infrastruktur som kan hantera både auto-
noma bilar och vanliga bilister. En annan viktigt slutsats är att noga följa de projekt med 
självkörande bilar som pågår för att dra slutsatser kring hur infrastruktur behöver förändras på 
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olika sätt. Speciellt viktigt är det då ny infrastruktur byggs. Denna måste vara framtidssäkrad 
så att den fungerar för olika typer av autonoma bilar. 
 

 Planera tidigt för infrastruktur för självkörande fordon 

 

till resande som en tjänst 

Koncepten Mobility as a Service (MaaS) och resande som beställningstjänst vinner allt mer 
terräng i takt med att tjänster såsom Uber och Car2go når allt fler resenärer. Dessa tjänster 
innebär delvis ett förändrat beteende men även att attityder och normer kring resande föränd-
ras. Som med självkörande bilar är attityderna kring dessa tjänster mer splittrade bland både 
experter och konsumenter. Att flera rättsliga processer pågår för att klargöra vad som är lag-
ligt inom detta område gör det svårt att bedöma attityder inom området. Flera respondenter 
uppger att de inte tror att dessa tjänster (eller liknande såsom bilpooler) helt kommer att er-
sätta det egna resandet med bil. Samtidigt har dessa tjänster fått stort genomslag i främst stor-
städer vilket visar på kraften i en efterfrågestyrd affärsmodell som bygger på den senaste tek-
niken. Sannolikt kommer fler aktörer att etablera sig och framöver kan man spekulera om 
detta får genomslag på miljöpåverkan från biltrafiken generellt. Det är även viktigt att studera 
denna typ av tjänster i relation till kollektivtrafik. Det framgår att ju mer efterfrågestyrd det 
individuella resandet blir desto mer ökar kraven på kollektivtrafiken. Stora investeringar görs 
idag för att koppla ihop kollektivtrafik med hjälp av appar för att förenkla planering och re-
sande. Kollektivtrafiken verkar här ha ett underläge generellt sett gentemot snabbrörliga pri-
vata bolag.  
 

 När det gäller investeringar i kollektivtrafik är det inte bara viktigt med infrastruktur 

utan också  i  framtidssäkrade  informationssystem och även attitydpåverkande kam‐

panjer.  

 

bland unga 

I vissa sammanhang framhålls att de miljöproblem vi står inför idag kommer att lösa sig då 
dagens barn och unga växer upp. Det finns studier som pekar på att dessa är mindre benägna 
att skaffa körkort och bil och samtidigt har mer miljövänliga värderingar. Samtidigt finns ak-
törer som hävdar att unga önskar resa minst lika mycket som nuvarande vuxna och att de 
ungas miljöattityder inte syns i faktiskt beteende (då de konsumerar resor och annat i lika hög 
grad som tidigare generationer, om inte mer). Att förlita sig till att ungdomar löser problemen 
i framtiden utan hjälp från förändringar i strukturer och attityder generellt, verkar därför 
vanskligt.  
 

 Arbetet med ungas attityder är viktigt 
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Framtida transportsystem och arbetssätt 
Baserat på den genomgång som gjorts, men även baserat på de intervjuer och undersökningar 
som gjorts för denna rapport och andra, är det tydligt att inga aktörer i samhället planerar för, 
eller ens diskuterar, en minskning i resandet i framtiden. Även om prognoser pekar åt lite 
olika håll är det tydligt att alla räknar med ökningar på olika sätt. Det är också tydligt att ser 
man bakåt har vi en smått otrolig ökning i resande bakom oss. Frågan som få verkar ställa sig 
är hur mycket resandet kan öka i olika måttenheter. Ju snabbare och effektivare människor 
kan resa och pendla desto länge bosätter de sig ifrån arbetsplatser, skolor och andra viktiga 
serviceinrättningar. Utöver detta är det få som diskuterar en minskning i privat resande fram-
för ökningar i det kollektiva. De förutspådda ökningarna riskerar att leda till än mer problem 
uppstår i form av olyckor, koldioxidutsläpp, bullerproblem och naturundanträngning. Den 
enda livlina som återstår i sådana scenarier där minskat resande inte förutsätts, är tekniklös-
ningar. Utifrån det relativt ineffektiva resandet som sker idag (till exempel en person i en bil 
där den största delen av bränslet inte går till rörelseenergi, halvfulla flygplan, och så vidare) 
har teknik och energieffektiviseringar en viktig plats i framtiden. Samtidigt riskerar tekniska 
lösningar hamna i rampljuset på bekostnad av faktiska minskningar i det beteende som skapar 
problemen. Därför kan inte resbeteenden och trafiklösningar ses som separata områden i 
framtidens transportsystem. Även hur infrastruktur, innovativa affärsmodeller och förändrade 
attityder till mobilitet generellt, är viktiga delar i ekvationen. Utifrån detta kan det krävas ra-
dikala styrmedel, beslut som inte nödvändigtvis kommer att uppskattas men som är nödvän-
diga, för att nå målen kring miljöpåverkan från transportsektorn. Det finns exempel, om än 
mindre radikala, på när det som inledningsvis uppfattas som intrång i människors frihet, se-
nare kommit att accepteras av flertalet och ses som helt naturliga. Bilbälteslagen var inte ett 
populärt beslut, men få är de som nu kan tänka sig att åka bil utan att ha bilbälte. Hjälmtvång 
på barn är ett annat exempel. Kanske är det dags för politiker och Trafikverket att tillfälligtvis 
stänga öronen och genomföra det som målen kräver, kanske är det dags att inse att lösningar 
som alla kan acceptera, och som inte leder till att många måste göra avkall på sina önskemål, 
inte finns. Kanske är det dags för Trafikverket att påtala för regering och departement att man 
tar uppgiften att nå målet med minskad miljöpåverkan av trafik på allvar, och därmed genom-
för de åtgärder som behövs - vare sig de är populära eller inte. 
 
Med utgångspunkt i de snabba förändringar som sker är det viktigt att utveckla arbetssätt som 
är öppna för olika metoder för att fånga framtida utveckling och trender på både kort och lång 
sikt. Grupper med olika aktörer samt framtidsspanare och metoder såsom fokusgrupper och 
Delphi-studier har här sin plats. Det är även viktigt att bjuda in aktörer ur ett bredare perspek-
tiv, till exempel sådana som verkar för ett minskat resande i samhället, för att fånga upp olika 
strömningar.  
 
Samverkan mellan olika sektorer och nivåer kan också vara hinder för konkret arbete att nå 
olika mål relaterade till transporter. Staten, genom Trafikverket, och kommuner samverkar 
inom transportplanering men har samtidigt skilda ansvarsområden. Detta kan leda till att åt-
gärder försenas eller uteblir, och det kan försvåra att nå nationella mål. Ett exempel är sam-
verkan mellan stat och kommun i tätorter, där ansvaret för vägar är separerat – kommunalt 
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gatunät respektive statligt vägnät. Satsningar på enhetligt och ”stadsövergripande” cykelväg-
nät kan försenas, försvåras eller till och med omkullkastas när vissa gator/vägar ligger utanför 
kommunernas ansvar och vice versa. Även om det finns etablerade kanaler och rutiner för 
samverkan är det en tidskrävande process. En tydligare ”bodelning” kan diskuteras. 
 
Det finns en latent målkonflikt mellan de olika delmålen i trafikpolitiska målet, men också 
mellan det trafikpolitiska målet och andra mål i politiken. Det finns därför anledning att gå 
igenom olika måldokument för att kunna identifiera vilka effekter på exempelvis regional 
utveckling, jämställdhet, integration etc. olika åtgärder inom Trafikverkets ansvarsområde kan 
ge. 
 

Framtidsplanering och prognostisering 
Som framgår av rapportens föregående delar finns trender som både samverkar, motverkar 
och är olika svåra att följa och fästa vikt vid. För att kunna fånga upp olika trender samt förstå 
hur dessa påverkar Trafikverkets uppdrag är det viktigt att metoder utvecklas som på ett struk-
turerat sätt analyserar och planerar för framtida utveckling. Bland de som gjort studier om hur 
framtiden kan tänkas se ut har ett flertal olika metoder använts. Det rör sig bland annat om 
enkätundersökningar222, fokusgrupper223, intervjustudier224 och expertprognoser225. Istället för 
att återanvända metoder och upprepa studier som redan gjorts inom detta ämne kan det vara 
fördelaktigt att ta lärdom av de resultat som tidigare studier presenterar och försöka hitta nya 
arbetssätt och metoder för att uppnå ytterligare kunskap i ämnet. Det finns olika metoder som 
kan passa bra och vilken metod som används kan bestämmas utifrån Trafikverkets olika upp-
drag.  
 
För att förstå privatpersoners syn på framtidens mobilitet kan Trafikverket använda sig av 
årliga undersökningar, så som användarbarometrar, enkäter eller intervjuer. Genom att ha 
återkommande årliga undersökningar med samma eller liknande frågeställningar är det möj-
ligt att undersöka hur attityder och normer förändras över tid. Det blir lättare att både följa och 
förutse förändringar och trender i människornas resebeteende. Ett annat förslag är att anställa 
en framtidsspanare eller ett framtidsråd som kan hjälpa Trafikverket att få en tydligare bild 
över vad som kan tänkas ske i framtiden.  
 

 Trafikverkets  framtidsråd  skulle  exempelvis  kunna  bestå  av  världsledande  tänkare 

inom  transportområdet  såsom Daniel Sperling, Peter Newman och/eller Peter Sch‐

wartz.  

 
Ett annat förslag är att göra en Delphi-analys. Delphi-tekniken används bland annat för att 
estimera eller prognostisera och det är en allmänt använd och accepterad metod som kombine-

                                           
222 Energimyndigheten, 2014 

223 KPMG, 2013 

224 KPMG, 2016 

225 McKinsey & Company, 2016 
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rar oberoende analys med maximal återkoppling där en grupp experter kollaborativt arbetar 
för att bygga konsensus. Deltagarna i gruppen samverkar anonymt genom en kommunikat-
ionsprocess där ämnet diskuteras och cirkulerar i en serie omgångar. I varje omgång kommen-
terar experterna på sina egna och andras förutsägelser och får modifiera sitt yttrande. Detta 
tills en grad av ömsesidig överenskommelse nås. Vanligast är tre till fem omgångar226. Ett 
förslag är att en rad olika intressenter och experter från transportbranschen skulle kunna bidra 
med olika input. Dessa skulle förslagsvis kunna vara från aktörer från bilindustrin och for-
skarvärlden samt trendspanare. Tillsammans skulle de kunna bidra med en bred kompetens 
och genomarbetade analyser inom hela områden eller på ett mer avgränsat sätt som till exem-
pel framtidens autonoma bilar. Genom att regelbundet genomföra Delphi-analyser bör Trafik-
verket kunna få bra, väl genomarbetade utvärderingar av hur marknaden kan tänkas se ut i 
framtiden.  
 

 Delphi‐analyserna kan antingen genomföras av Trafikverket eller ges som uppdrag till 

en extern aktör.  

 
 

                                           
226 Hsu & Sandford, 2007 
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BILAGA 1 - RESPONDENTER 
 
 

 

Nr Kön Ålder Familjeförhållanden Boendeort Bostadstyp Sysselsättning Nuvarande bil Drivmedel 

1 M 73 Fru, barn & barnbarn Landsbygd Villa Pensionär  2 Toyota Avensis Bensin 

2 K 24 Sambo Storstad Lägenhet Förskollärare  Kia Bensin 

3 M 27 Gift Mellanstor stad  Lägenhet Arbetssökande jurist Hyundai Accent  Bensin 

4 K 71 Skild, vuxna barn Storstad Radhus Pensionär Peugeot Bensin 

5 K 60 4 vuxna barn Mellanstor stad Lägenhet Ekonomiadministratör Volvo s60 Bensin 

6 K 38 Ensamboende Landsbygd Lägenhet Lärare (Har ingen bil)  
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BILAGA 2 – BEGRÄNSNING AV KLIMATPÅVERKAN INOM 
TRANSPORTSEKTORN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


