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Abstract 
 

This paper examines the Swedish Road Administration's interpretation of the interim 
target accessibility within the transportation policy decision taken by the Swedish 
Parliament in 1998. At the time of the decision, concrete goals for accessibility had 
to be developed and the SRA’s first task was to establish such goals. The conclusion 
of the paper is that SRA’s selected indicators do not cover the entire road system, 
only a fraction. A focus that instead has been on users or their desired activities 
would have had the potential of giving a more comprehensive picture of the road 
system and more in line with the policy’s goal of social sustainability. 
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1. INTRODUKTION 
 

Transporterna räknas ofta som en av grundpelarna inom samhället och som en av 
förutsättningarna för den moderna tillvaron. Transporterna gör det enkelt för många 
människor att träffa sina vänner och släktingar och möjliggör globala 
handelsförbindelser. Nya krav har dock börjat ställas under de senast årtionden på 
snabbare, billigare, säkrare och, mer nyligen uppkommet, miljömässigare transporter.  

Ett tydligt tecken på transporternas stora betydelse för samhället är statens 
långvariga engagemang i frågor som rör transporter. En viktig anledning till detta är 
att dagens transportsystem i många fall kräver stora initialinvesteringar som inte kan 
bäras av enskilda individer. I många fall är transportsystemen så komplexa och berör 
så många individer att staten behövt ställa upp lagar och förordningar för att reglera 
systemen för att minska antalet olyckor och för att skapa regler.  

Staten har även en möjlighet att se helheten och mer långtgående perspektiv i 
större utsträckning än andra aktörer och har under lång tid utnyttjat denna möjlighet 
genom olika riksdagsbeslut om visioner och planer. 

År 1998 antogs regeringens proposition Transportpolitik för en hållbar 
utveckling i riksdagen. Denna var en utveckling av tidigare förd politik inom området 
och ställde upp ett övergripande mål för transporterna i Sverige.  

Det övergripande målet för transportpolitiken skall vara att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet. 1 

Det övergripande målet var en vision och delades upp i fem olika delmål för att 
förtydliga och operationalisera det övergripande målet. Ett av delmålen var 
tillgänglighet, transportsystemen skulle utformas så att det var tillgängligt för så stora 
delar av samhället som möjligt. Detta var en förändring av ett tidigare delmål som i 
större grad svarade på att olika grupper, framförallt funktionshinder länge haft 
svårighet att tillägna sig transportsystemen på grund av fysiska hinder. Tidigare hade 
delmålet mest handlat om restider men breddades alltså nu för första gången till att få 
en mer social aspekt. 2 

En viktig aspekt av propositionen var att tillgänglighetsmålet till skillnad från de 
övriga målen saknade kvantitativa mättal och det första etappmålet fastställdes därför 
till att ta fram metoder och mått för att mäta just tillgängligheten.3 Detta lämnade 
ansvariga myndigheter och regeringar med stor handlingsfrihet för delmålet, vad det 
innebar och hur det skulle mätas. Denna frihet är avstampet för uppsatsen. 

 
1 Prop 1997/98:56, s. 16 
2 Prop 1997/98:56, s. 18-19 
3 Prop 1997/98:56, s. 19 
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2. SYFTE 
 
Kapitel 2 fastslår uppsatsen syfte och konkreta frågeställningar som ämnas ge svar på 
samt de avgränsningar som finns. Tanken med detta och kommande kapitel är att det 
ska ge perspektiv åt läsaren gällande val av material och på vilket sätt materialet har 
tolkats. Frågeställningarna ska ses som de frågor som empirin och analysen har som 
mål att svara på. 
 
Denna uppsats syftar till att undersöka hur Vägverket som ansvarig myndighet för 
vägtrafiken hanterade delmålet om tillgänglighet i regeringens transportpolitiska 
proposition. De framtagna måtten sätts i relation till Vägverkets modell av 
transportsystemet, samt i relation till de övergripande krav riksdagen ställt upp. 
Vägverkets konkretisering av delmålet granskas i förhållande till den forskning som 
finns kring tillgänglighetsbegreppet och i förhållande till en guide i 
transportplanering som tagits fram av EU-kommissionen.  

 
2.1 Frågeställningar 

 Hur har Vägverket tolkat och konkretiserat delmålet om tillgänglighet och 
hur stämmer detta överens med forskning kring tillgänglighetsbegreppet? 

 Hur stämmer den konkretisering som gjorts överens med den guide i 
transportplanering som tagits fram av EU-kommissionen? 

  
2.2 Avgränsning 
Den myndighet som framförallt behandlas är Vägverket. Motiveringen till varför just 
detta valdes som studieobjekt är att vägtrafiken utgör den övervägande delen av 
transporterna som sker i Sverige, medan övriga transportsätt i första hand har hand 
om mer långväga transporter som sker mer sällan. Vägtrafiken utgör det mest 
finmaskiga nätet och transporterna till knutpunkter för övriga trafiksätt (stationer, 
hamnar och flygplatser) tas ofta med hjälp av vägtrafiken.  

Andra myndigheter behandlas i mindre utsträckning men då främst genom deras 
relation till Vägverket och ur Vägverkets perspektiv som ansvariga för vägtrafiken. 
Motiveringen bakom detta är att Vägverket är sammankallande myndighet för 
vägtrafiken och har så kallat sektorsansvar vilket innebär att de innehar 
tolkningsföreträde inom vägtransportpolitiken. 4  

Då delmålet om tillgänglighet framförallt täcker upp människors tillgänglighet 
ligger fokus där. Näringslivets krav på tillgänglighet ingår förvisso som en del av 
delmålet, men täcks till större del upp av andra delmål. 5 

 
4 regeringen.se, 2008-03-20 
5 Intervju, nov 2007 
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3. METOD OCH MATERIAL 
 

Denna del av uppsatsen går igenom de olika källor som använts som grund för 
uppsatsen. En kritisk diskussion hålls om val av källor samt andra möjliga vinklingar 
av uppsatsen. 
 
Det empiriska utgångsmaterialet för uppsatsen är det transportpolitiska beslutet om 
propositionen från 1998 och resterande material hanteras som ett svar på detta. En 
svaghet i synsättet är att resterande material inte endast uppkommit som ett svar på 
det transportpolitiska beslutet utan även i en komplex kontext där många olika 
faktorer spelat in, såsom interna förlopp inom organisationer, historiska händelser 
och influenser från andra organisationer. Trots detta är det transportpolitiska beslutet 
av störst vikt för de flesta dokument, eftersom dokumenten skapades som ett svar på 
denna.  

Den största delen av empirin är Vägverkets rapporter som svarat på riksdagens 
beslut samt en publikation från Vägverket och ett regleringsbrev från regeringen till 
Vägverket. Mycket information kommer även från Statens institut för 
kommunikationsanalys (SIKA) som har varit länken mellan de olika myndigheternas 
diskussioner kring transportsystemet. Arbetet med uppsatsen påbörjades 2007 och 
hade då utgångspunkten år 1998 då propositionen beslutades, fram till år 2007 då 
Vägverket skapat en operationalisering och SIKA gjort en uppföljning av delmålet. 
SIKA används i det här fallet som en kritisk källa för Vägverkets val av mått då 
uppföljningen tar upp alternativa förslag till mått och hantering av 
tillgänglighetsmålet. Denna 10-årsperiod ska dock endast ses som ett snitt på en 
utveckling av transportpolitiken. Formulering av mål och operationalisering av detta 
är en kontinuerlig process och det går inte på ett tydligt sätt se en start- och slutpunkt.  

Ett problem med att endast undersöka delmålet om tillgänglighet är att 
Vägverket inte har en tydlig uppdelning av de olika delmålen utan hanterar de i olika 
grupper, beroende av specifik frågeställning6. Detta får konsekvensen att delar av 
empirin hanterar flera aspekter än endast tillgänglighet, men ett försök har gjorts att 
ta ut det material som är mest intressant för frågeställningen. 

En semistrukturerad intervju har genomförts under hösten 2007 med Karl-Erik 
Axelsson, tjänsteman på Vägverkets sektion för planeringsunderlag. Intervjun pågick 
under ungefär 1½ timme och frågeställningarna utgick från det materialet som fanns 
vid tillfället (framförallt propositionen) samt material som hade fåtts från Axelsson 
inför intervjun. Axelsson hade vid tidpunkten arbetat flera år med 
operationaliseringen av flera av delmålen. Intervjun utgick från stora delar av det 
material som resterande uppsats bygger på och blev till stor del ett förtydligande av 
materialet och ett förtydligande av kopplingarna mellan olika dokument.  

 
6 Intervju, nov 2007. 
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Då större delen av materialet är från endast två parter, som dessutom båda är 
svenska myndigheter finns tyvärr en risk för liktänkande och att samma tankar förs 
fram. Stora delar av materialet från SIKA har dessutom arbetats fram i arbetsgrupper 
där Vägverket varit aktiva och kritiserande material har tyvärr inte varit tillgängligt. 
Då syftet har varit att undersöka just konkretiseringen av svenska statens mål finns 
heller ingen konkurrerande empiri. En jämförelse med andra nationer skulle även ha 
varit en intressant vinkling av uppsatsen. Denna uppsats riktar dock in sig på en 
genomgång av konkretiseringen i relation till de uppställda kraven från riksdag och 
en jämförelse med det aktuella forskningsläget kring tillgänglighetsbegreppet och 
med guiden.  

Det teoretiska underlaget är uppdelat på två delar. Den ena delen diskuterar 
begreppet tillgänglighet och består av artiklar och böcker i ämnet. Materialet har 
använts för att visa hur begreppet har utvecklats över tiden och vad denna förändring 
får för konsekvenser. Resonemanget används sedan för att visa hur väl Vägverkets 
olika mått fungerar och möjliga förändringar. 

Den andra delen av det teoretiska materialet består av en guide som tagits fram 
genom finansiering av Europeiska kommissionen. Guiden riktar sig till beslutsfattare 
i städer med tips för att ta fram strategier inom transportpolitik och stadsplanering. 
Guiden används som ett sätt att strukturera processen och visa på det mönster som 
vägen från proposition till mått följer. Då guiden även ger konkreta förslag på hur 
mål och indikatorer bör formuleras är även detta jämförbart med hur Vägverket och 
riksdagen har arbetat och ger en fingervisning om hur ett annorlunda 
tillvägagångssätt skulle kunna se ut. Guiden riktar sig förvisso i första hand mot 
städer, men då många av slutsatserna som ges är generaliserbara är den även 
användbar i diskussionen kring en hel nations transportpolitik.  

Samtliga aktörer i processen ses som enheter, trots faktumet att de har flera 
anställda. Samtliga dokument är offentliga och kan i den meningen betraktas som 
”färdiga” och representativa för organisationen. 
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4. DISPOSITION 
 

Uppsatsen är uppdelad i tre delar, där den första delen är en översikt av 
forskningsläget inom begreppet tillgänglighet samt en genomgång av EU-
kommissionens guide. Syftet med överblicken är ta ett avstamp inom transportfrågan 
och fånga ett perspektiv som därefter används som grundläggande för begreppet 
tillgänglighet. Resultatet blir en definition av tillgänglighet som sedan används för att 
jämföra Vägverkets resultat. Genomgången av EU-kommissionens guide syftar till 
att visa på hur konkretiseringsarbete av mål kan ske och används sedan som 
jämförelse med Vägverkets konkretisering. 

Den andra delen är en genomgång av regeringens mål för tillgänglighet och 
Vägverkets tolkning av dessa. Det blir en genomgång av vägen från proposition med 
ett ospecificerat delmål till Vägverkets tolkning av tillgänglighet och deras modell 
över tillgänglighet och transportsystemet. Därefter ges en direkt beskrivning av de 
konkretiseringar som gjordes och som sedan sändes tillbaka som svar på 
propositionen.  

Den sista delen är en analyserande genomgång av Vägverkets val av mått, 
modell samt samstämmighet med propositionens mål. Det görs en genomgång av 
samtliga mått ett och ett samt generella slutsatser som kan dras av valen av mått. Den 
modell av transportsystemet som Vägverket tagit fram diskuteras även samt 
samstämmighet med de mått som valdes utifrån denna. Uppsatsen avslutas därefter 
med en slutsats som summerar de viktigaste delarna av resultatet. 
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5. TEORETISK GRUND 
 
Detta avsnitt ger en fördjupning i begreppet tillgänglighet samt en grund för hur 
beslutsfattande, formulering och nedbrytning av mål kan gå till.  
 
5.1 Tillgänglighet – en utveckling av begreppet 
Historiskt sett har transportsystemet handlat om att människor och varor ska kunna ta 
sig från punkt A till punkt B där viktiga faktorer har varit effektivitet och säkerhet. 
Dessa två faktorer har präglat transportplaneringen, där fokus legat på att göra säkra 
fordon och vägar samt minska transporttiderna.7 Under 1900-talet har miljökrav 
uppkommit och insikten att ett transportmedel kan ge en negativ effekt i annan form 
än endast säkerhetsrisken på personnivå, genom exempelvis utsläpp av svaveloxider i 
närmiljön.  

Betydelsen av begrepp som tillgänglighet och effektivitet skiljer sig mycket och 
har genomgått vad som kan kallas en evolution. Nelson diskuterar i Accessibility and 
the Value of Time in Commuting att en vanlig utgångspunkt varit att utgå från en 
kostnad för flytt av människor i rummet.8 Detta perspektiv utgår inte från hur lätt 
människor och gods transporteras genom rummet, utan tvärtom från ”svårigheten”. 
Traditionellt har även begreppet mobilitet använts för att mäta transportsektorns 
effektivitet. Detta genom ett mått som mäter exempelvis restiden mellan två platser. 
Detta perspektiv har dock försvunnit på senare år till fördel för 
tillgänglighetsbegreppet. Den stora skillnaden är att transporten i sig inte ses som 
något eftersträvansvärt utan snarare möjligheten att nå specifika platser. Preston och 
Rajé skriver  

…it is our view that policy makers should focus on ensuring basic levels of 
accessibility (which we define as ease of reaching) rather than mobility (which we 
define as ease of moving). 9 

Denna insikt ändrar på perspektivet från vägen i sig till de olika noderna som 
kan anges som start och mål för resan och möjligheterna att ta sig dem emellan 
snarare än att fokusera på specifika vägar. Det är viktigt att förstå den åtskillnad som 
finns mellan goda transportmöjligheter och goda transportmöjligheter till platser som 
är av relevans för den enskilda människan. Tillgängligheten är därför en breddning 
av termen mobilitet, i och med att det även relaterar till de behov som finns. Att 
kunna ta sig till platser som inte är intressanta för människor bör av den anledningen 
inte ses som en vinst.10 

Farrington pekar på skillnaden mellan att en plats är tillgänglig och att den är 
tillgänglig för människor. Att det går att delta i aktiviteter och inte bara ha tillgång 

 
7 Cervero, 2001, sid 1 
8 Nelson 1977, sid 1321 
9 Preston, Rajé, 2007 
10 Cervero, 2001, sid 2 
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till dem.11 Att ändra perspektivet till den enskilda människan breddar begreppet och 
för in faktorer såsom ålder, kön och inkomst, något som inte kommit in naturligt när 
endast mobilitetsbegreppet hanterats. 

Preston & Rajé tar även upp det faktum att en god tillgänglighet för en person 
kan ge en annan person sämre tillgänglighet. Fler fordon höjer förvisso 
tillgängligheten för en stor mängd människor men ökar samtidigt riskerna i form av 
olyckor, höjer restiderna (genom köbildning) och ger en sämre närmiljö, något som 
fungerar som en hämmande faktor för möjligheten att röra sig för exempelvis barn. 
Det finns därför en potentiell risk för segregation mellan exempelvis personer med 
bil och de utan eller mellan äldre och yngre. 12 

God tillgänglighet ger en möjlighet att delta i samhällets aktiviteter och ett 
utökat utbyte människor emellan. På motsvarande sätt ger sämre tillgänglighet en 
exkludering och segregering av människor och grupper. Ett gott utbud av sociala 
aktiviteter inom en viss radie från hemmet är i sig inte tillräckligt, utan den faktiska 
tillgängligheten till aktiviteter den viktiga faktorn. Det är av den anledningen viktigt 
att ha ett fungerande transportsystem, som inte bara knyter ihop platser, utan även är 
tillgängligt för grupper av människor med exempelvis funktionshinder, avsaknad av 
bil eller personer som är omedvetna om de aktiviteter som finns och hur de går att 
tillägna sig. Transportsystemet behöver förutom faktiska länkar även fungera för 
köpsvaga grupper och ha goda möjligheter till transporter under hela året och hela 
dygnet. Transportsystemet blir ett viktigt instrument för integration och i 
förlängningen social hållbarhet. 13 

Det bör påpekas att tillgängligheten inte endast styrs av transportsystemet 
beskaffenheter, butikers öppettider är ett exempel på en viktig faktor när det gäller 
tillgängligheten. Ett fungerande transportsystemet blir dock ett kriterie som måste 
vara uppfyllt för att en aktivitet ska vara tillgänglig. Det kräver av den anledningen 
ett samarbete mellan de olika delarna i samhället, där transporterna är en av dessa.14 

 
5.1.1 Tillgänglighet – en definition 
Tillgänglighet ses alltså här som möjligheten för människor att delta i aktiviteter. 
Tillgänglighet ska ses som en sammanvägning av tid, monetär kostnad och 
ansträngning, där samtliga tre ses som hinder som behöver övervinnas för att en 
aktivitet ska kunna tillgängliggöras. Ett fungerande transportsystem är inte en 
tillräcklig, men en nödvändig del av begreppet tillgänglighet.  

Denna definition kommer att användas som analysverktyg av Vägverkets mått, 
modell samt tolkning av tillgänglighetsbegreppet.  

 

 
11 Farrington, 2007 
12 Preston & Rajé, 2007, sid 3-4 
13 Preston & Rajé, 2007 
14 Social Exclusion Unit, 2003b, p. 5, Farrington, 2007, sid 3 
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5.2 Vision – Mål – Indikatorer 
May et al har på uppdrag från Europeiska kommissionen tagit fram en guide för 
beslutsfattare, riktad framförallt mot stads- och transportplanering. Guidens mål är 
att peka på olika viktiga faktorer och problemställningar och ge ett tillvägagångssätt 
för planeringen.15 Guiden har tagits fram genom en studie av beslutsfattande i 
europeiska städer 

May et al menar att planeringsarbete bör delas upp i visioner, mål och 
indikatorer. Visionerna bör vara väldigt accepterade av de flesta aktörer och behöver 
inte alls innehålla termen ”transporter” utan snarare termer som ekonomisk tillväxt 
och visioner om ett samhälle med möjligheter för alla människor. Nyckeln till att 
uppnå detta är att förstå hur transportsystemet kan nå upp till de satta visionerna och 
svaret på den frågan kan ge en hjälp på vägen till att sätta mål. 16 

Mål skapas som en väg att visa på hur visionen ska uppnås. May et al poängterar 
att tydliga mål bidrar till att påvisa de problem som finns, ger förslag på lösning av 
målen samt fungerar som avgränsning till vad som inte ska hanteras. Målen är 
samtidigt en värderingsgrund när flera möjliga lösningar finns och bör möjliggöra en 
övervakning av hur projekt utvecklas i form av indikatorer.17 Det är även viktigt för 
beslutsfattare att skapa en form av rangordning mellan de olika målen som 
hänvisning till hur konflikter ska lösas (mellan exempelvis miljö och 
personsäkerhet). 18  

May et al specificerar fyra olika typer av indikatorer som måttstockar på målen; 
inflöde, utflöde, resultat och mellanliggande resultat. Inflöde beskriver de resurser 
som använts eller de handlingar som utförs, exempelvis mer pengar till nya vägar. 
Utflöde visar på de direkta resultaten av handlingarna, exempelvis fler möjliga 
resrutter mellan två punkter. Resultatindikatorer mäter ett mål direkt, exempelvis 
antal olyckor med dödligt utfall som måttstock på hur säker trafiken är. 
Mellanliggande resultat påvisar andra typer av resultat som är intressanta för 
förståelse av hur transportsystemet påverkas av förändringar, vilket kan ge 
information om vad en förändring av transportsystemet beror på. En mellanliggande 
resultatindikator kan exempelvis vara uppdelningen mellan de olika trafiksätten, 
något som kan ge svar på vad förändrade resultat kan bero på.  

Av indikatorerna är de resultatbaserade de mest intressanta då de mäter direkt 
måluppfyllnad. För att vara effektiva måste de dock innehålla tillräckligt med 
information för att kunna värderas av beslutsfattare och täcka upp en stor del av 
målet/målen. De andra indikatorerna är även de intressanta, men endast för att få en 
djupare förståelse för systemet, exempelvis kan en förändring i cykelanvändningen 
förklara en minskning av antalet olyckor (eller tvärtom). 19 

 
15 May et al, sid 2. 
16 May et al, sid 12 
17 May et al, sid 12 
18 May et al, sid 14 
19 May et al, sid 14 
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Det är inte helt oproblematiskt att använda sig av May et als arbete i förhållande 
till Vägverkets arbete. May et als guide är skriven 2005 medan Vägverket kan sägas 
ha gjort sin konkretisering vid 2002-2003 vilket är synnerligen nära i tiden, alltså 
före guidens tillkomst. Konkretiseringen har även sin tillrinning 1998 i och med att 
beslutet togs då, alltså möjligen en märkbar tidsskillnad. Det är av den anledningen 
svårt att låta Vägverkets stå till svars för resultat framtagna senare, men en 
jämförelse kan ändå peka på styrkor och svagheter och ge förslag på förbättringar av 
den konkretisering som gjorts.  
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6. FRÅN PROPOSITION TILL MÄTETAL 
 
Denna del går igenom den transportpolitiska propositionen samt Vägverkets 
operationalisering. Delen börjar med en förklaring av propositionens övergripande 
mål samt vilka delmål som fanns. Därefter ges en djupare ingång i vad som menades 
med delmålet om tillgänglighet. På detta följer Vägverkets tolkning av delmålet samt 
operationaliseringen till konkreta mätetal. 
 
6.1 Den transportpolitiska propositionen 
...utgångspunkten är att transportpolitiken skall bidra till en socialt, kulturellt, 
ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling 20 

1998 antog riksdagen propositionen Transportpolitik för en hållbar utveckling.21 
Denna var tänkt att fungera som en fortsättning på beslutet från 198822 och justera 
kursen för transportpolitiken. I och med detta togs ett beslut om övergripande mål 
som skulle styra transportpolitiken på längre sikt, nämligen att eftersträva 
samhällsekonomisk effektivitet samt ett långsiktigt hållbart samhälle.23 

Hållbarhetsbegreppet definierades mer exakt genom att ges fyra dimensioner;  
 Social hållbarhet, som hanterade tillgänglighet för alla samhällsgrupper samt 

att liv och hälsa inte riskerades av trafiken.  
 Kulturell hållbarheten som handlade om att utveckla kulturen och 

kulturmiljöer. 
 Ekonomisk hållbarhet som tog upp faktorer som kapacitet, tillförlitlighet och 

tillgänglighet för privatpersoner och näringsliv. 
 Ekologisk hållbarhet som handlade om att miljön måste skyddas från 

skadeverkningar från trafiken och att energin måste användas mer effektivt än 
i dagsläget. 24 

Det övergripande målet delades upp i ett antal mindre delmål som bröt ner det 
övergripande målet i mer konkretiserbara delar. Tanken med delmålen var att dessa 
skulle ges kvantitativa etappmål inom avgränsade tidsperioder.25 Delmålen 
beslutades till  

 Ett tillgängligt transportsystem, vilket denna uppsats fokuserar på. 
 En hög transportkvalitet, med betoning på vikten av flexibilitet och 

tillförlitlighet. Detta mål hade särskilt fokus på näringsliv.26 
 En säker trafik, med det långsiktiga målet att ”ingen skall dödas eller skadas 

allvarligt till följd av trafikolyckor”27 

 
20 prop 1997/98:56 s. 1 
21 prop. 1997/98:56 
22 prop 1997/98:56 s. 15 
23 prop 1997/98:56 s. 16 
24 prop. 1997/98: 56 s. 11 
25 prop 1997/98:56 s. 14 
26 prop 1997/98:56 s. 20f 
27 prop 1997/98:56 s. 22 
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 En god miljö, med inriktning på både närmiljö och klimatpolitik.28 
 En positiv regional utveckling, som strävade efter att ”dels utjämna skillnader 

i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas, dels motverka 
nackdelar av långa transportavstånd”.29 

I efterhand kom delmålen att utökas med 
 Ett jämställt transportsystem, med fokus på män och kvinnors möjligheter till 

påverkan av transportsystemet och att transportsystemet ska vara utformat 
efter båda parters behov.30 

 
28 prop 1997/98:56 s. 25f 
29 prop 1997/98:56 s. 33 
30 prop. 2001/02:20 s. 25 



 15

                                                          

6.2 Ett tillgängligt transportsystem 
Tillgänglighetsmålet syfte var att transportsystemet skulle utformas så att 
medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov uppfylldes vilket 
skulle ge människor möjlighet att arbeta, skapa sociala kontakter och främja den 
individuella friheten.31 Tillgänglighetsmålet hade tidigare funnits inom 
transportpolitiken men begreppet breddades nu till att fokusera tydligare på 
funktionshindrades tillgänglighet. Det hade dessutom tidigare haft ett fokus som 
riktades in mer på möjligheten till transporter än tillgänglighet till platser.32 

Dock så saknades vid tidpunkten för propositionens beslut konsensus om hur ett 
tillgänglighetsmål skulle kvantifieras och mätas och det första etappmålet blev därför 
att ta fram metoder och mått för målet.33 Vägverket fick år 2002 i uppdrag att 
utveckla uppföljningsverktyg för delmålet tillgänglighet som skulle redovisas senare 
under 2002.34 
 
6.3 Vägverkets tolkning av delmålet  
Arbetet med kvantifieringen påbörjades under 2002 av Vägverket i samarbete med 
SIKA. Detta resulterade i rapporten Vägverkets utvecklingsarbete avseende 
transportpolitiska delmål om transportsystemets syfte 35 som lämnades in till 
näringsdepartementet i september 2002. 36 Vägverket valde att tolka delmålet som: 
 ”... tillgänglighet definieras som hur lätt medborgare, näringsliv och offentliga 

organisationer kan nå utbud och aktiviteter” 37 
Vägverket betonade även att tillgänglighet inte bara berodde på transportsystemet 
utan även på flera faktorer såsom lokalisering av boende och samhällsutbud. 38 

En översikt över mål och vilka aktörer som är med i transportsystemet gjordes 
av Vägverket som tog fram figur 1 som modell över transportsystemet med samtliga 
användare, ärendetyper, aktionsradier och färdsätt som variabler.39 

 
31 prop 1997/98:56 s. 18 
32 prop 1997/98:56 s. 17ff 
33 prop 1997/98:56 s. 19 
34 Vägverkets regleringsbrev 2002 s. 15 
35 Vägverket C, sid 4 
36 Missiv 
37 Vägverket C, sid 5 
38 Vägverket C, sid 5 
39 Vägverket C. 
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Figur 1, Översikt över vägsystemet. Källa: Vägverket C, sid 5. 

 
Vägverket menade att antalet variationer på kombinationer av variabler blev 

väldigt stort och ansåg att de måste prioritera vissa områden, något som kallades 
etappmålsområden. Etappmålsområdena var tänkta att vara kvantitativt mätbara, 
direkt uppföljningsbara och på ett så bra sätt som möjligt täcka in de många 
aspekterna på tillgänglighet. Målet var även att etappmålen skulle hållas till ett 
mindre antal för att hjälpa överskådligheten. 40 
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40 Vägverket C, s. 5 samt Intervju, nov 2007 
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6.4 Vägverkets val av indikatorer 
Från den modell som tagits fram valde Vägverket ut åtta etappmålsområden inom 
tillgänglighet Dessa indikatorer var tänkta att i största möjliga mån täcka delmålet 
tillgänglighet. Indikatorer operationaliserades även ner till mätbara enheter, se tabell 
1. Tabellen är ett utdrag ur Vägverkets svar till regeringen och variablerna x, y och z 
bestämdes i efterhand.41 
 

”Ett tillgängligt transportsystem” 
A: Tillgängligheten för funktionshindrade via den linjelagda kollektivtrafiken 
ska förbättras. 
 Allmänna kollektiva färdmedel ska kunna användas av funktionshindrade. Ska 

vara genomfört år 2010. 
 Funktionshindrade ska, via GC [Gång och Cykel, författarens anmärkning]-

nätet, kunna nå hållplatser som ligger närmare bostäder än x meter. 
B: Tillgängligheten för barn ska förbättras 
 Antalet barn som kan ta sig till skolan på egen hand ska öka från x till y % 

under en 10-årsperiod 
 Andelen barn på landsbygd som kan ta sig till skolan på egen hand ska öka 

från x till y %. 
C: Tillgänglighet till arbete med bil och/eller kollektivtrafik ska förbättras 
 Tillgänglighet till arbete med bil ska förbättras i ….delar av landet. Givet 

samma resmönster ska restiden minska med xx procent under en femårsperiod. 
(Den förändring i resandet som förändringar i transportsystemet leder till bör 
följas parallellt.) 

 Tillgänglighet till arbete med kollektivtrafik – buss – ska förbättras i landets 
tätorter och på landsbygd. 

D: Tillgänglighet med cykel ska förbättras 
 Tillgänglighet till arbete via sammanhängande cykelnät ska förbättras i landets 

tätorter 
E: Tillgänglighet till några regionalt viktiga funktioner med bil och 
kollektivtrafik ska förbättras 
 Tillgänglighet till med bil till närmaste flygplats med reguljärflyg till Arlanda 

ska förbättras i … delar av landet – restiden ska minska med x procentenheter 
under en 10-årsperiod. 

 Tillgänglighet till med kollektivtrafik - buss - till närmaste akutsjukhus ska 
förbättras i … delar av landet – restiden ska minska med x procentenheter 
under en 10-årsperiod. 

F: Restider i det statliga nationella vägnätet ska minska 
 Restiden med bil mellan orterna x och y ska minska med z % under en 10-

årsperiod. 

                                                           
41 Intervju, nov 2007 
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G: Trängseln i landets största tätorter ska begränsas 
 Trängseln ska minska. Under högtrafiktimman ett vardagsmedeldygn ska 

trängseln minska med x % (andel av trafiken med relativ hastighetsminskning 
större än 20%). Detta ska vara genomfört under en 5-årsperiod. 

H: Medborgare och näringsliv ska ha tillgång till relevant information om 
transportsystemet. 
 Informationsutbudet till medborgarna – före och under resa - om 

resmöjligheter med kollektivtrafik, ska förbättras. 
 Förarstöd för hastighetshållning, för motorfordon, ska utvecklas. 
Tabell 1. Vägverkets operationaliseringar. Källa: Vägverket C, sid 11f 

 
Vägverket bestämde sig även för att använda sig av två olika tillvägagångssätt för 
mätning av delmålets indikatorer. Det ena var den upplevda förändringen, vilket 
genomfördes i form av enkäter eller intervjuer. Det andra sättet var att använda sig av 
olika tekniska verktyg för att mäta restider. 42 

 

                                                           
42 Vägverket C, sid 10 



7. EMPIRISK ANALYS 
 
Den föregående delen var en genomgång av vad som hänt och hur Vägverket har 
tolkat målet. Denna del är ett resonemang kring valen av mått, både andra parters 
analyser samt en jämförande analys med definitionen av tillgänglighet och May et als 
guide till planeringsarbete. Avsnittet börjar med en översikt över propositionen och 
konkretiseringen och analyserar därefter innehållet. 
 
En sammanfattning av nedbrytningen av den transportpolitiska propositionen går att 
göra enligt figur 2. 

 19

Figur 2, nedbrytning av transportpolitiska målen i mått. 
 
Längst upp finns den transportpolitiska propositionen med dess fem krav; 
samhällseffektivt samt hållbarhet ur de fyra synvinklarna. Dessa är de övergripande 
kraven som resterande delar ska arbeta efter. Detta ses som May et als visionen. 

Därefter finns tillgänglighet (bland andra delmål), som riksdagen bröt ner det 
övergripande målet till. Detta ses som May et als mål. 

Vägverket bröt därefter ner tillgänglighetsmålet till de olika etappmålen som 
konkretiserades till kvantitativa och mätbara mått, som ses som indikatorerna. 

Fyra av måtten var av karaktären resultatindikatorer. Dessa var tillgänglighet för 
barn och funktionshindrade samt tillgänglighet till arbete och viktiga funktioner. De 
var mått på vägsystemets direkta tillgänglighet då de svarade på dels tillgängligheten 
till specifika aktiviteter eller för specifika gruppers tillgänglighet.  

Resterande indikatorerna; tillgänglighet med cykel, information, nationella 
restider samt trängsel kan ses som mellanliggande resultatindikatorer då de endast 
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mätte enstaka delar av resan (vägfordons framfart eller tillgängligheten till 
information) och inte tillgängligheten till aktiviteter i sig.  

Denna uppdelning är långt ifrån den enda möjliga, exempelvis skulle måtten 
kunna ses som mål och måttens mätetal (t ex ”Förarstöd för hastighetshållning, för 
motorfordon, ska utvecklas”) som indikatorer. Som exempel för indikatorer räknar 
May et al upp exempelvis ”Tillgång till stadskärna” och ”Tillgång till öppna ytor”, 
något som borde kunna liknas vid den uppdelning som har gjorts. Det är dock 
mycket möjligt att en annorlunda uppdelning skulle ge andra resultat.  

 
7.1 Visionerna 
Det transportpolitiska målet har fem krav på transportsystemet.  

 Samhällseffektivt 
 Ekonomiskt hållbart  
 Ekologiskt hållbart 
 Socialt hållbart 
 Kulturellt hållbart 

 
Social/kulturell hållbarhet är visionen som i högsta grad kan sägas omfattas av 
delmålet tillgänglighet. May et als huvudtes är att visionen bör vara bred och allmänt 
accepterad, något som bör kunna sägas om denna då den blivit accepterad av 
riksdagen och dessutom är på samma abstraktionsnivå som May et al ger som 
exempel. 

 
7.2 Målen 
May et al påpekar att målens viktigaste uppgift är att de ska nå upp till visionerna. De 
ska även påvisa problem som finns, ge förslag på lösning, vara en avgränsning, 
kunna fungera som konfliktlösare samt kunna övervakas med hjälp av indikatorer.  

I detta fall får det sägas att påvisandet av problemet, tillgänglighet, har varit 
väldigt tydligt. Det påvisade även de aktuella svårigheter och vissa avgränsningar 
med dess fokus på speciella grupper, barn och funktionshindrade. Ett sådant 
begränsat fokus kan dock sägas vara något detaljerat, då det är mycket möjligt att 
andra sociala grupper löper risk att bli segregerade på grund av låg tillgänglighet. 

SIKA skrev i sin genomgång av de transportpolitiska målen 2006: 
”Att rakt av ersätta ett komplext och mångdimensionellt övergripande mål med 

ett antal mer endimensionella och mindre sammansatta delmål och etappmål låter sig 
alltså inte göras utan att man förlorar väsentlig information. De transportpolitiska 
målen måste därför ses som en sammanhängande helhet.” 43 

SIKA konstaterade även i samma rapport att resultatbedömningen av målen 
gjordes svårare och svårare i högre abstraktionsnivåer. Att delmålen dessutom lades 

 
43 SIKA A s. 17 
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ut på fyra olika områden (järnväg, väg, sjöfart och luftfart) gjorde 
helhetsbedömningen svår. 44 

Ett problem med valet av mål är att det inte gav någon hänvisning till hur 
konflikter mellan olika mål skulle hanteras, något som May et al påpekar är en viktig 
funktion. Inte heller förslag på lösning av problemet med tillgänglighet kan tydligt 
hittas i valet av delmålet tillgänglighet. 

 
7.3 Indikatorerna 
Vägverket valde att dela upp transportsystemet på tre områden, med användare, 
ärendetyper, aktionsradier och de olika färdsätten för vägtrafiken. Såsom Vägverket 
påpekar (se avsnitt 6.3) bör idealfallet vara att samtliga kombinationer av användare, 
ärendetyper och aktionsradier mäts med respektive färdsätt, något som ger ett enormt 
antal varianter.  

Som May et al påpekar är de resultatinriktade indikatorerna av störst vikt då de 
direkt mäter måluppfyllnaden. Det viktigaste med dessa indikatorer är att de täcker 
upp så mycket av målet som möjligt, med de mellanliggande resultatindikatorerna 
som bidragande för förståelse av förändringar. Då det enligt definitionen som gjorts 
tidigare av tillgänglighet är åtkomsten av aktiviteter som är det centrala och inte 
resan i sig vore det därför naturligt att ha många mått som mäter ”tillgänglighet till 
...” såsom tillgänglighet till arbete gör i dagsläget. Vägverket har dock i sina val 
knappast täckt upp hela transportsystemet, då det lätt går att identifierar aspekter som 
inte täcks upp av måtten. Exempelvis tillgänglighet till daglighandel och 
tillgängligheten i olika delar av landet.  

En annorlunda variant att täcka upp hela tillgänglighetsbegreppet hade varit att 
fokusera på enskilda gruppers tillgänglighet, såsom tillgänglighet för barn gör i 
dagsläget. Vägverket har dock endast två fokusgrupper av detta slag och det kan inte 
heller sägas täcka hela tillgänglighetsbegreppet. 

Ett större fokus på aktiviteterna eller användarna skulle även belysa de hinder 
som finns enligt definitionen av tillgänglighet; tid, monetär kostnad och 
ansträngning. SIKA tar även upp denna diskussion och frågar sig vad som bör mätas; 
avstånd, restid eller kostnad för resan, då alla tre kan tänkas ha en inverkan på 
tillgängligheten av transportsystemet.45 Flertalet av Vägverkets operationaliseringar 
av hindren mäter dessvärre mestadels tidsaspekten. 

Vägverket har i sina val av mått tagit upp både åtkomst till aktiviteter och för 
användargrupper. De borde snarare enligt May et als tankesätt behöva definiera fler 
mått för att på ett effektivt kunna täcka upp hela målet. Det är inte nödvändigtvis fel 
att ta hand om båda användarna och åtkomsten men hela transportsystemet kan inte 
sägas vara upptäckt om inte samtliga identifierade aspekter av åtkomst eller samtliga 
användargrupper identifieras.  

 
44 SIKA A s. 18 
45 SIKA B, sid 21 
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8. SLUTSATS 
 

Vägverket har utgått från riksdagens beslut och skapat en modell över vägsystemet 
där de radat upp de olika användarna, aktionsradierna, aktiviteterna o s v som de kan 
identifiera. De har identifierat att antalet möjliga varianter som skulle kunna mätas är 
väldigt stort och därför valt ut ett antal etappmålsområden som de mäter. Dessa val 
täcker inte upp hela vägtransportsystemet och endast fyra av måtten kan enligt May 
et als tankesätt sägas svara på delmålet om tillgänglighet, medan resterande mått 
endast bidrar till förståelse för förändringar. Då det enligt May et al är viktigt att få 
en heltäckning av målet hade det varit bättre att täcka upp antingen åtkomsten till 
aktiviteter eller de användargrupper som är av intresse och därigenom få till en 
översikt över delmålet, att ge människor möjlighet att nå aktiviteter som är av 
intresse. Ett sådant fokus hade även gjort det tydligt vilka hinder som finns för 
respektive aktivitet eller användargrupp. I och med Vägverkets ganska fokuserade 
bild på några enskilda aspekter finns en risk att i förlängningen missa målen om 
social och kulturell hållbarhet som regeringen lagt upp. 

Samtidigt bör det påpekas att propositionen redan från början saknade innehåll 
ur fler av de aspekter som May et al förespråkar, där det framförallt bör påpekas att 
det saknades riktlinjer för hur konflikter mellan de olika målen skulle hanteras. 
Propositionen borde även ha innehållit mer information om hur problemet med 
tillgänglighet skulle lösas, något som hade kunnat ge mer tydliga pekpinnar åt 
Vägverket. 
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http://www.ivv.tuwien.ac.at/fileadmin/mediapool-verkehrsplanung/Diverse/Forschung/International/PROSPECTS/DMG_English_Version_2005.pdf
http://www.ivv.tuwien.ac.at/fileadmin/mediapool-verkehrsplanung/Diverse/Forschung/International/PROSPECTS/DMG_English_Version_2005.pdf
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