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Förord 
Trafikverket arbetar med en integrering av social hållbarhet i olika delar av verksamheten. 
En ökad kunskap om effektsamband, och identifiering av kunskapsluckor, är viktigt 
underlag för detta arbete. 

På uppdrag åt Trafikverket har Trivector gjort en kartläggning och sammanställning av 
kända effektsamband och enklare effektantaganden mellan åtgärder i transportsystemet och 
social hållbarhet. Effekterna handlar om hur olika grupper påverkas av åtgärderna utifrån 
några utpekade aspekter. Dessa effekter kan utgöras av såväl nyttor som onyttor. Åtgärderna 
kan vara fysiska infrastrukturåtgärder inom väg, järnväg, kollektivtrafik, cykel och gång, 
men även förändringar av kollektivtrafikutbud, informationsinsatser, delade 
mobilitetstjänster och mobilitet som tjänst samt fordonsutveckling och självkörande fordon. 

Uppdraget har genomförts av Hanna Wennberg (projektledare) och Christian Dymén på 
Trivector. Lena Smidfelt Rosqvist har svarat för expertstöd och intern kvalitetsgranskning 
för Trivector. Olivia Dahlholm och Malin Mårtensson har hjälpt till med litteratursökning 
och -sammanställning. Kontaktperson på Trafikverket har varit Lisa Örberg. 

Lund, november 2020 
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Sammanfattning 
Bakgrund och syfte 
Trafikverket arbetar med en integrering av social hållbarhet i olika delar av verksamheten. 
En ökad kunskap om effektsamband, och identifiering av kunskapsluckor, är viktigt 
underlag för detta arbete. 

I denna rapport presenteras en kartläggning och sammanställning av kända effektsamband 
och enklare effektantaganden mellan åtgärder i transportsystemet och social hållbarhet. 
Effekterna handlar om hur olika grupper (utifrån kön, ålder, socioekonomisk status, 
etnicitet och funktionsnedsättning) och geografier påverkas av transportåtgärder utifrån 
några utpekade aspekter. Dessa effekter kan utgöras av såväl nyttor som onyttor. Åtgärderna 
kan vara fysiska infrastrukturåtgärder inom väg, järnväg, kollektivtrafik, cykel och gång, 
men även förändringar av kollektivtrafikutbud, informationsinsatser, delade 
mobilitetstjänster och mobilitet som tjänst samt fordonsutveckling och självkörande fordon. 

Utöver denna rapport finns även en bruttolista (Excelfil) i vilken de enskilda 
litteraturkällorna har samlats. Litteratursökningen har gjorts i Trafikverkets 
forskningsdatabas, VTI:s bibliotekskatalog och på uppsatser.nu. Därutöver har också några 
nyligen publicerade kunskapssammanställningar gåtts igenom. 

Slutsatser 
Många studier har undersökt olika gruppers behov, förutsättningar, värderingar, 
preferenser, beteenden med mera i förhållande till transportsystemet. Genom den 
litteratursammanställning som gjorts kan det konstateras att det finns många relevanta 
studier som är användbara för olika effektantaganden i nyttobedömningar, men dock är det 
få som studerat effekter av åtgärder i mer kausal mening. Det är sammantaget 43 funna 
studier som klassificerats som studier om effektsamband. 

Mer än hälften av studierna om effektsamband rör olika åldersgrupper, främst äldre och 
barn. Dessa studier handlar om effekter på trygghet, upplevd närmiljö, tillgänglighet på en 
lokal nivå samt tillgång till färdsätt. Åtgärderna i dessa studier rör ofta gång- och 
cykelinfrastrukturåtgärder, vilket även inkluderar tillgänglighetsåtgärder såsom 
undanröjande av hinder. Dock påtalas att det saknas forskning om hur effektiviserandet av 
resandet i kollektivtrafiken med fokus på restidsminimering och den tekniska utvecklingen 
påverkar olika delar av samhället såsom äldre och personer med funktionsnedsättningar. 

Även effekter utifrån kön, främst vad gäller tillgång till färdsätt och tillgänglighet samt 
fördelningseffekter kvinnor/män, finns det en del studier om. Det finns många generella 
effektutvärderingar (som inte berör olika grupper) i transportlitteraturen och det är ganska 
sällan som resultat presenteras könsuppdelat. De studier som gjort om jämställdhet har 
konstaterat att kvinnor och män (som grupper betraktade) reser olika och har olika 
värderingar, sårbarhet och utsatthet i trafiken samt olika inflytande. Detta är information 
som sedan ofta används för att bedöma nyttor och konsekvenser av transportåtgärder. 

Det finns relativt många studier om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, 
men dessa är i regel inga studier om effektsamband i den bemärkelsen att effekter av 
genomförda åtgärder har utvärderats. Dessa är snarare av karaktären att studier har gjorts 
av människor med olika typer av funktionsnedsättning (nedsatt rörlighet, syn eller kognitiv 
funktionsförmåga) och deras möjlighet att använda fysiska miljöer med olika utformningar. 

Kollektivtrafikåtgärder är enligt litteraturgenomgången det mest väl utforskade området och 
det finns både studier om infrastrukturåtgärder och förändrat kollektivtrafikutbud. 
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Studierna om olika socioekonomiska grupper handlar uteslutande om tillgång till färdsätt 
och kollektivtrafikens bidrag till tillgänglighet och sysselsättning. Dessa fokuserar på socialt 
utsatta områden i städer där etnicitet är en förstärkande faktor när man talar om 
utanförskap och segregation. Transportfattigdom och transporträttvisa är i fokus för många 
studier om mobilitet och tillgänglighet för socioekonomiskt svaga grupper och ofta med 
fokus på socialt utsatta områden i städer, både i svenska studier och i studier från andra 
länder. Studier om effekter av transportåtgärder är dock få, de flesta studier är jämförande 
tvärsnittsstudier. 

Många studier har fokus på urbana miljöer, men det finns också flera generella studier som 
rör mobilitet och tillgänglighet på landsbygder. Få studier har dock hittats som avser 
effekter av transportåtgärder för boende på landsbygd. Det påtalas också ett behov av 
rättviseperspektiv för att se till att människor på landsbygden inte lämnas utanför 
hållbarhetsomställningen av transportsektorn och för att öka acceptansen för de styrmedel 
och åtgärder som är nödvändiga för omställningen. 

Effekter av delade mobilitetstjänster och av fordonsutveckling och självkörande fordon för 
olika grupper har knappt heller studerats. Däremot finns det några studier som tittat på hur 
förutsättningarna för delade mobilitetstjänster ser ut i socialt utsatta områden. 

Angreppssättet för studierna som sammanställts i denna rapport har varit ganska jämnt 
fördelat mellan kvantitativa eller kvalitativa angreppsätt och inte så sällan används en 
kombination kvantitativa och kvalitativa metoder. Få studier presenterar monetär värdering 
av studerade effekter. Frågan är också om alla slags sociala nyttor ens låter sig fångas och 
beskrivas på det kvantitativa sätt som samhällsekonomiska analyser innebär. 

Det behövs mer kunskap om hur transportåtgärder bidrar till sociala nyttor och onyttor, och 
denna rapport med tillhörande Excellista blir ett underlag för att peka ut var det finns 
kunskap om effekter och var det finns kunskapsluckor. Det blir fortsatt viktigt för 
Trafikverket och andra forskningsfinansiärer att finansiera forskning som innebär 
effektutvärdering och andra studier som i kvalitativa och/eller kvantitativa termer kan visa 
på effekter av åtgärder i transportsystemet vad gäller sociala nyttor och onyttor. Det är också 
viktigt att krav ställs på systematisk utvärdering vid genomförande av olika åtgärder och att 
utvärderingsresultat samlas och sammanställs till effektsamband. Trafikverket har där en 
viktig roll att tillhandahålla kompetens- och metodstöd för utvärdering och effektsamband i 
transportsektorn. 
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1 Inledning 
1.1. Bakgrund 
Transportsystemet ska bidra till socialt hållbar samhällsutveckling i stort och att nationella 
mål uppnås. Det innebär bland annat minskade sociala klyftor, jobbskapande och 
bostadsförsörjning. Trafikverkets arbete med Målbild 2030, om tillgänglighet i ett hållbart 
samhälle, beskriver hur transportsystemet har en roll i att stärka den sociala hållbarheten.1 

Ett inkluderande samhälle är en central del av det som avses med långsiktig hållbarhet i det 
övergripande transportpolitiska målet och flera aspekter på social hållbarhet återfinns som 
prioriterade områden i hänsynsmålet och i preciseringarna av de transportpolitiska målen. 

Gemensamt för arbete med social hållbarhet i transportsystemet är att det sätter 
användarna och deras olika behov i fokus, omfattar olika grupper samt analyserar 
fördelning i samhället, till exempel vilka som får fördelar eller påverkas negativt av 
transportsystemets utveckling. 

Transportsystemet ska ge tillgänglighet till utbildning, samhällsservice och arbetsmarknad i 
hela landet, oavsett till exempel kön, ålder, socioekonomisk status, etnicitet eller 
funktionsnedsättning. Transportsystemet kan inte heller anses hållbart så länge människor 
dör och skadas i trafiken eller av dess negativa hälsoeffekter, till exempel i närmiljön. 

Trafikverket arbetar med en integrering av social hållbarhet i olika delar av verksamheten.2 

En ökad kunskap om effektsamband, och identifiering av kunskapsluckor, är viktigt 
underlag för detta arbete. 

1.2. Syfte 
Syftet med den här rapporten är att utgöra en kartläggning och sammanställning av kända 
effektsamband och enklare effektantaganden mellan åtgärder i transportsystemet och social 
hållbarhet. Dessa effekter kan utgöras av såväl nyttor som onyttor. 

Åtgärderna ligger inom Trafikverkets huvudsakliga verksamhetsområde och har framförallt 
bäring på de transportpolitiska målen samt Trafikverkets långsiktiga mål i Målbild 2030 och 
andra styrande formuleringar med koppling till social hållbarhet. Åtgärderna är: 

 Fysiska infrastrukturåtgärder (om- och nybyggnad) inom väg, järnväg, 
kollektivtrafik, cykel och gång 

 Förändringar av kollektivtrafikutbud 

 Informationsinsatser inklusive tillgänglig information 

 Delade mobilitetstjänster och mobilitet som tjänst 

 Fordonsutveckling och självkörande fordon 

Social hållbarhet i transportsystemet kräver att hänsyn tas till ett antal grupper och 
aspekter. Transportsystemet ska ge tillgänglighet till utbildning, samhällsservice och 
arbetsmarknad i hela landet för alla grupper, oavsett till exempel kön, ålder, socioekonomisk 
status, etnicitet eller funktionsnedsättning. Nyttor och onyttor beskrivs därför utifrån hur 
åtgärder gynnar eller missgynnar olika grupper eller utifrån ett intersektionellt perspektiv. 

1 Tillgänglighet i ett hållbart samhälle – Målbild 2030. Trafikverket Publikation 2019:187. 
2 Integrering av Social hållbarhet i Trafikverkets verksamhet – Analys och förslag till fortsatt arbete 
(TRV 2020/20621). 
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Det kan även handla om geografiska fördelningseffekter på såväl nationell som regional och 
lokal nivå. 

De aspekter, eller olika sorters sociala nyttor, som valts ut som speciellt intressanta för en 
sammanställning av effektsamband för åtgärder i transportsystemet är följande: 

 Trygghet 

 Livsmiljö, upplevd närmiljö, utsatthet för buller och luftkvalitet 

 Lokal tillgänglighet, barriärer, tillgänglighetshinder 

 Färdsätt (olika tillgång) 

 Tillgänglighet på systemnivå och på regional och nationell nivå 

 Ekonomiska effekter för grupper eller geografier, fördelningseffekter, sysselsättning 

 Socialt kapital, tillit, sammanhållning, samspel, möten mellan människor 

 Delaktighet, inkludering och integration 

Denna rapport fördjupar sig inte i social hållbarhet och sociala nyttor som begrepp, utan 
hänvisar här istället till andra rapporter som utforskar och definierar dessa begrepp, se till 
exempel Wimark med flera (2017) och Ström med flera (2017). 

1.3. Genomförande 
Så har vi kartlagt effektsamband – om litteratursökningen 
Kunskapen om effektsamband och enklare effektantaganden som är relevant att kartlägga 
kan återfinnas i forskning, studier, rapporter och utredningar genomförda i Sverige och 
jämförbara länder. Sambanden kan hämtas i uppföljningar av genomförda projekt/åtgärder 
eller i analyser av planerade/studerade projekt/åtgärder. 

För en effektiv litteratursökning har följande strategi tillämpats: 

 Genomgång har gjorts av några nyligen publicerade kunskapssammanställningar 
(Wimark med flera, 2017; Dymén med flera, 2020; Wennberg med flera, 2019; 
2018a; 2018b; Söderlund Bohlin, 2020) liksom av några sammanställningar av 
effekter och effektsamband (Brundell-Freij med flera, 2017; Nilsson med flera, 2017). 

 Systematisk sökning har gjorts i litteraturdatabaser, till exempel VTI:s 
bibliotekskatalog, samt i Trafikverkets forskningsdatabas som innehåller resultat 
från alla forskningsprojekt som finansierats av Trafikverket. 

 Systematisk sökning har också gjorts efter studentuppsatser på minst mastersnivå i 
databasen uppsatser.nu. 

Trots att litteratursökningen visar på ett stort antal träffar i de olika databaserna var endast 
en liten andel relevanta för denna sammanställning. Det totala antalet träffar som anges 
nedan ska alltså inte ses som talande för mängden litteratur på området. 

Trafikverkets forskningsdatabas 
Då Trafikverkets forskningsdatabas är begränsad till Trafikverksfinansierade 
forskningsprojekt möjliggjordes breda sökningar. För att fånga upp samtliga relevanta 
rapporter och artiklar som har utrett effektsamband gjordes breda sökningar på sökorden 
effekt* (738 träffar) och utvärd* (434 träffar). 
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Det gjordes även ett antal mer specifika sökningar för att inte missa relevant studier 
kopplade till olika grupper. Exempelvis gjordes sökning på kvinn* (43 träffar), jämställ* 
(18 träffar), social (75 träffar), trygghet (51 träffar), barn (71 träffar), funktions* (120 
träffar), äldre (80 träffar) och landsbygd (42 träffar). Det kunde konstateras att endast ett 
fåtal av träffarna var relevanta att undersöka vidare utifrån ett socialt nyttoperspektiv, och 
att endast ett fåtal rapporter studerat effektsamband mellan fysiska åtgärder och påverkan 
på olika grupper. 

VTI:s sökdatabaser 
Först gjordes en sökning bland VTI:s egna publikationer. Där gjordes sökningen med en 
kombination av sökord: (utvärd* ELLER effekt*) OCH etni* (0 träffar), äldre (7 träffar), 
ålder (0 träffar), funktions* (16 träffar), barn (7 träffar), ung* (10 träffar), 
socioekonomi* (0 träffar), låginkomsttagare (0 träffar), höginkomsttagare (0 
träffar), landsbygd (2 träffar), stad (3 träffar), kvinn* (3 träffar) ELLER kön (0 träffar). 

VTI:s biblioteksdatabas är betydligt bredare och innehåller många publikationer inom 
transportområdet, både svenska och internationella. Sökningen gjordes på både svenska och 
engelska men sökningen på svenska gjordes mer grundligt. För att generera en hanterbar 
mängd sökträffar krävdes anpassade ”söksträngar” där olika sökord kombinerades med 
varandra. I sökningarna har ord som utvärd*, effekt* och uppfölj* kombinerats med 
grupperna i fokus (kön, ålder, socioekonomi, etnicitet, funktionsnedsättning, landsbygd). 

Det bör noteras att antalet träffar som anges för sökningarna utgörs av en stor del träffar 
som inte alls hade med sökorden att göra. I VTI:s biblioteksdatabas går det att söka på ord i 
bland annat titeln eller som nyckelord för att begränsa urvalet. Även om denna funktion 
finns är det inte tydligt i träffarna då sökresultatet ofta visar träffar som inte har rätt ord i 
titel eller som nyckelord. Sökningarna följdes således av en manuell genomgång för att 
avfärda de irrelevanta träffarna. 

Följande söksträngar användes i VTI:s biblioteksdatabas på svenska respektive engelska: 

”TITEL” (utvärd* OR effekt* OR uppfölj*) AND ”NYCKELORD” (transport* OR 
trafik*) AND: 

 ”NYCKELORD” (socioekonomi* OR låginkomst* OR utlandsfödd* OR 
etnicitet*) (19 träffar) 

 ”NYCKELORD” (landsbygd* OR funktions*) (519 träffar) 

 ”TITEL” (barn* OR kvinnor* OR ung* OR äldre*) (444 träffar) 

”TITEL” (evaluat* OR effect* OR investigat*) AND: 

 ”TITEL” (income* OR immigrant* OR ethnic* OR nationalit*) (16 träffar) 

 ”NYCKELORD” (income* OR immigrant* OR ethnic* OR nationalit*) (159 
träffar) 

 ”TITEL” (child* OR young* OR youth*) (48 träffar) 

På två variationer av söksträngarna på engelska var träffarna för många för att gås igenom 
inom ramen för denna sammanställning, och då begränsades genomgången endast till 
avhandlingarna för att på så vis täcka svenska avhandlingar som ofta skrivs på engelska: 

 ”TITEL” (evaluat* OR effect* OR investigat*) AND: 

 ”TITEL” (rural* OR urban*) (2544 träffar). Only dissertations (54 träffar). 
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 ”TITEL” (women* OR men* OR elderly OR old* OR senior*) (714 träffar). Only 
dissertations (13 träffar). 

Studentuppsatser 
Relevanta studentuppsatser på ämnet inhämtades från uppsatser.nu, där närmare 380 000 
studentuppsatser från svenska högskolor och universitet samlats. Sökningar gjordes genom 
deras avancerade sökverktyg där uppsatserna avgränsades till avancerad nivå. Sökningen 
gjordes först med relevanta ord i alla fält, och kompletterades med nyckelord. 

Sökningarna som gjordes i databasen genererade cirka 850 träffar, varav knappt 10 procent 
var relevanta för området. Utav dessa uppvisade endast ett fåtal uppsatser effektsamband 
relevanta för denna sammanställning. 

Sökord som användes var bland annat sociala konsekvenser (269 träffar) med ett tiotal 
relevanta träffar, mobilitet (131 träffar) med en handfull relevanta träffar, kollektivtrafik 
(177 träffar) med ett tjugotal relevanta träffar, och cykel (165 träffar) med ytterligare en 
handfull relevanta träffar. Ytterligare sökord var delad mobilitet, självkörande fordon, 
sociala nyttor och effektsamband med ett fåtal relevanta träffar. 

Sökning gjordes även på utvärdering AND (kollektivtrafik OR cykel OR transport OR 
tillgänglighet OR mobilitet). Liknande sökning gjordes för jämställdhet, jämlikhet 
och trygghet. 

Sökningar gjordes även för de definierade grupperna i kombination med mobilitet 
respektive tillgänglighet, med ett litet antal relevanta uppsatser att läsa vidare. Flera av de 
uppsatser som gick till fortsatt läsning återkom vid flera av sökningarna. 

Sammanställning av studierna i rapport och Excellista 
En sammanställning av studierna redovisas i denna rapport. Därutöver finns även en 
bruttolista (Excelfil) i vilken de enskilda litteraturkällorna har samlats. 

Studier om effekter av transportåtgärder kan vara av olika slag. Det kan vara före- och 
efterstudier eller andra longitudinella studier för att finna kausala samband mellan åtgärd 
och effekt. De allra flesta studier är dock så kallade tvärsnittsstudier som vid ett tillfälle gör 
jämförelser mellan grupper med/utan åtgärd eller som med retrospektiva frågor vill uttala 
sig om effekt av en åtgärd. Vidare kan angreppssättet för studierna vara kvantitativt eller 
kvalitativt och inte så sällan används en kombination kvantitativa och kvalitativa metoder. 

Litteratursökningen visar att det finns många studier som på olika sätt belyser sociala nyttor 
och onyttor i transportsystemet, men få har studerat samband mellan åtgärder och effekter. 
Många studier har undersökt olika gruppers behov, förutsättningar, värderingar, 
preferenser, beteenden med mera, och används ofta som underlag för effektantaganden i 
nytto- och konsekvensanalyser. 

I rapporten finns en översikt av studierna som studerat effekter av transportåtgärder i 
kapitel 2, men en sammanfattning av några av de mer generella studierna om olika grupper 
presenteras i kapitel 3.  I Excellistan finns också alla funna studier samlade: de presenteras i 
två separata flikar för att hålla isär studier som visar på effekter respektive studier som är 
mer generella. 

Det bör också kommenteras att litteratursökningen har fokuserats på att hitta studier av 
effekter av åtgärder, det vill säga sammanställningen av mer generella studier kan inte anses 
vara heltäckande och visar snarare på exempel på vilka typer studier som finns rörande olika 
grupper. Det finns möjlighet att komplettera Excellistan med fler studier genom en utvidgad 
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litteratursökning och allteftersom nya studier publiceras. De studier som är angivna som 
”Review” i Excellistan kan vara en källa till att hitta ännu fler enskilda studier. 

Nedan visas ett utdrag ur Excellistan: 
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2 Effekter av åtgärder – effektsamband 
2.1. Översikt 
Genomgången av litteratur om effekter av transportåtgärder visar att det finns många 
studier som på olika sätt belyser sociala nyttor och onyttor av åtgärder i transportsystemet, 
men relativt få har studerat samband mellan åtgärder och effekter så att det går att uttala sig 
om effektsamband. I litteratursammanställningen (se bruttolistan i Excel) finns sammanlagt 
43 studier som kan anses visa på effektsamband. Dessa studier kan dock variera i 
omfattning, karaktär och kvalitet, och det kan vara svårt att dra en skarp gräns mellan vad 
som är en studie om effektsamband och vad som inte är det. En viss kvalitetskontroll av 
studierna har gjorts innan de lagts in i listan, men det har legat utanför ramarna för den här 
sammanställningen att göra en mer djuplodande kvalitetsbedömning av respektive studie. 

Det som generellt kan sägas är att mer än hälften av studierna om effektsamband rör olika 
åldersgrupper, främst äldre och barn. Dessa studier handlar om effekter på trygghet, 
upplevd närmiljö, tillgänglighet på en lokal nivå samt tillgång till färdsätt. Åtgärderna i 
dessa studier rör ofta gång- och cykelinfrastrukturåtgärder, vilket även inkluderar 
tillgänglighetsåtgärder såsom undanröjande av hinder. Även effekter utifrån kön, främst vad 
gäller tillgång till färdsätt och tillgänglighet samt fördelningseffekter kvinnor/män, finns det 
studier om. Studierna om olika socioekonomiska grupper handlar uteslutande om tillgång 
till färdsätt och kollektivtrafikens bidrag till tillgänglighet och sysselsättning. Dessa 
fokuserar på socialt utsatta områden i städer där etnicitet är en förstärkande faktor när man 
talar om utanförskap och segregation. Nedan visas hur studierna fördelar sig på olika 
grupper, åtgärder och aspekter: 

Nedan presenteras slutsatser för de studier som hittats utifrån två frågeställningar som skär 
studierna på olika sätt: i avsnitt 2.2 för hur olika sociala nyttor kan nås och i avsnitt 2.3 om 
olika åtgärders bidrag till sociala nyttor. 
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2.2. Hur kan transportsystemet bidra till social nytta? 
Trygghet 
Trygghetseffekter har generellt utvärderats i relativt stor omfattning för transportåtgärder, 
men det är inte alltid som effekter redovisats för olika grupper och då har studierna inte 
heller inkluderats i denna sammanställning. Hagberg med flera (2009) är ett exempel på en 
före- och efterstudie av trygghetseffekter av förändringar i gatumiljön. De grupper som 
främst förekom i litteraturen om effektsamband mellan transportåtgärder och trygghet var 
barn, äldre och personer med funktionsnedsättning samt kvinnor, och studierna rörde 
åtgärder i form av kollektivtrafikåtgärder, cykel- och gånginfrastrukturåtgärder, 
väginfrastrukturåtgärder och informationsinsatser. 

För äldre och personer med funktionsnedsättning handlar studierna främst om 
effektsamband mellan den fysiska utformningen av trafikmiljöer och trygghet 
(Hallgrimsdottir & Ståhl, 2018; Ståhl med flera, 2007; 2013; Wennberg med flera, 2010; 
Svensson med flera, 2008). Resultat från dessa studier presenteras översiktligt under 
”Gång- och cykelinfrastrukturåtgärder” nedan. 

Litteraturen visade att fysiska väginfrastrukturåtgärder i form av avsmalning av vägar 
genom mindre samhällen liksom smalare villagator har betydelse för tryggheten för gående 
och cyklister, särskilt för barn (Johansson med flera, 2007; Sakshaug med flera, 2013). Det 
återfanns även effektsamband mellan informationsinsatser (mobility management) som i 
kombination med fysiska åtgärder bidrar till trygga och säkra trafikmiljöer för barn som går 
eller cyklar till skolan (Lidell, 2019; Cojocaru, 2019). 

Livsmiljö 
Livsmiljö handlar om upplevd närmiljö, utsatthet för buller och luftkvalitet, men de studier 
som hittats som rör effektsamband av transportåtgärder rör uteslutande upplevd närmiljö. 
Denna litteratur har främst fokuserat på barn, äldre och personer med 
funktionsnedsättning, och hur åtgärder i form av informationsinsatser, 
kollektivtrafikåtgärder, gång- och cykelinfrastrukturåtgärder samt väginfrastruktur påverkar 
den upplevda närmiljön. I samtliga fall har litteraturen inte studerat upplevd närmiljö 
isolerat, utan ihop med andra aspekter, ofta trygghet. 

För barn handlar studierna, precis som för trygghet ovan, om hur skolvägar på olika sätt 
gjorts trevligare och attraktivare för barn genom att minska bilåkandet vid skolor. Detta 
både genom informationsåtgärder och fysiska åtgärder (Lidell, 2019; Cojocaru, 2019). 

För äldre och personer med funktionsnedsättningar handlar studierna om hur trygghets-
och trafiksäkerhetsinsatser samt undanröjning av hinder påverkar den upplevda närmiljön 
positivt (Wallén Warner med flera, 2019; Hallgrimsdottir & Ståhl, 2018; Ståhl med flera, 
2007; 2013; Wennberg med flera, 2010; Svensson med flera, 2008). 

Lokal tillgänglighet 
Lokal tillgänglighet handlar om förekomst av transportinfrastruktur som barriärer och om 
tillgänglighet på lokal nivå i form av undanröjande av hinder. Genom den litteratursökning 
som gjorts har inga studier hittats som har studerat effekter av transportåtgärder som 
påverkar förekomst av barriärer, även om det i litteraturen ofta påpekas att många 
socioekonomiskt svaga områden och då särskilt förortsområden i större städer är mer 
utsatta för barriärer i form av vägtrafikleder och spåranläggningar på/ovan mark. 

Däremot har flera studier hittats om effekter av undanröjande av hinder på lokal nivå. Här 
är det barn, äldre och personer med funktionsnedsättning samt kvinnor som är synliga i 
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litteraturen. De åtgärder som återfinns inom litteraturen är kopplade till kollektivtrafik eller 
gång- och cykelinfrastrukturåtgärder. Sammanfattningsvis visar litteraturen på hur den 
lokala tillgängligheten korrelerar med ökad trygghet, tillgång till färdsätt (att kunna gå, 
cykla eller åka kollektivt) och inkludering i samhället. 

Personer med funktionsnedsättningar har en lägre mobilitet än befolkningen i övrigt. 
Myndigheten för delaktighets panel Rivkraft besvarade 2018 en enkät om sina 
förutsättningar att åka kollektivt. De olika hinder som finns i transportsystemet bidrar till en 
känsla av osäkerhet vilket får till följd att många avstår från att resa. 35 % av deltagarna i 
Rivkraft-enkäten uppger att de inte använder kollektivtrafik i sin närmiljö. Det var ingen 
större skillnad mellan kvinnor och män i hur ofta de reser. 70 % upplever hinder när det 
reser med kollektivtrafiken och denna andel var något högre bland kvinnor än hos män 
(Myndigheten för delaktighet, 2018). 

Färdsätt (olika tillgång) 
Transportåtgärders påverkan på att ge olika grupper tillgång till färdsätt (att kunna gå, cykla 
och åka kollektivtrafik eller använda delad mobilitet) är jämte trygghetslitteraturen vanligt 
förekommande i litteraturen. Även i litteraturen kopplad till tillgång till olika färdsätt är 
grupperna barn, äldre och personer med funktionsnedsättning samt kvinnor främst synliga, 
och är främst kopplat till åtgärder i form av förändrat kollektivtrafikutbud och gång- och 
cykelinfrastrukturåtgärder. 

Litteraturen betonar även vad som behöver vara uppfyllt för att olika grupper ska ha tillgång 
till gång-, cykel- och kollektivtrafik. Åtgärder i gång- och cykelinfrastrukturen kan bidra till 
att få fler äldre, även de med funktionsnedsättning och gånghjälpmedel, att kunna tillgodose 
sin mobilitet genom att gå (Hallgrimsdottir & Ståhl, 2018; Ståhl med flera, 2007; 2013; 
Wennberg med flera, 2010; Svensson med flera, 2008). Resultat från dessa studier 
presenteras översiktligt under ”Gång- och cykelinfrastrukturåtgärder” nedan. 

I en intervjustudie undersökte Eriksson & Westin (2003) kollektivtrafikens betydelse för 
boende i lands- och glesbygder i Norra Norrland och visade att nedläggning av 
kollektivtrafik främst drabbade studerande och äldre. Nilsson (2016) presenterar en studie 
av effekter av gratis buss för barn och unga och visar genom en resvaneundersökning att 
bussresandet ökat, men att de nya bussresorna till stor del kommer från cykelresor och även 
från bilresor. Det totala resandet var oförändrat. Liknande resultat uppvisas även av Dukic 
Willstrand med flera (2018) som utvärderat effekter på resandet av gratis kollektivtrafik för 
äldre personer i Göteborg, Mölndal och Svenljunga. 

Studierna rörande tillgång till färdsätt presenteras ofta i de studier som handlar om olika 
tillgänglighetseffekter. Department of Transport (2013) redovisar en studie av värdet av den 
sociala nyttan av att ha tillgång till ny busslinje genom ”stated preference”-metodik. De 
finner att satsningar på buss ökar tillgängligheten till service och arbetsmöjligheter för de 
som inte har tillgång till bil och som annars inte hade haft möjlighet att resa. Man finner 
också nytta för de som nu får tillgång till ett mer ekonomiskt fördelaktigt resalternativ. 

Tillgänglighet på systemnivå 
För tillgänglighet på systemnivå hittades litteratur som rörde olika gruppers tillgänglighet, 
dock var detta färre studier jämfört med studierna om tillgänglighet på lokal nivå. Lättman 
med flera (2016) har visat samband mellan kvaliteten i kollektivtrafiken och upplevd 
tillgänglighet vilket undersöktes med en enkätundersökning. De viktigaste kvaliteterna i 
kollektivtrafiken var avstånd till busshållplats, tillgång till kollektivtrafik på passande tider, 
enkelheten och flexibiliteten i att köpa biljetter, personalens attityder och beteenden, 
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enkelhet att stiga på och av fordonet, utrop ombord, samt tillgänglig information under 
resans gång. 

Många studier om tillgänglighet på en systemnivå handlar om hur denna tillgänglighet kan 
öka tillgången till arbetsmarknaden och utbildningsmöjligheter och bidra till sysselsättning. 
Några sådana referenser redovisas i nästföljande avsnittet ”Ekonomiska effekter, fördelning 
och sysselsättning”. 

Ekonomiska effekter, fördelning och sysselsättning 
Den litteratur som fokuserat på effektsamband mellan transportåtgärder och ekonomiska 
effekter, fördelning och sysselsättning handlar ofta om tillgång till kollektivtrafik och 
tillgänglighet med kollektivtrafik till arbete, utbildning med mera. I de flesta fall är dessa 
studier kopplade till socioekonomi och handlar om socialt utsatta områden. Några sådana 
studier presenteras nedan: 

 I en studie från Storbritannien studerade Lucas med flera (2009) genomförandet av 
tre nya busslinjer (två med fasta rutter och en anropsstyrd linje) i tre socialt utsatta 
områden. Användarna av kollektivtrafiken upplevde enligt en enkätundersökning en 
ökad tillgänglighet till arbetsplatser och att busslinjerna även bidragit till ökad 
trygghet i området och generellt förbättrat invånarnas livskvalitet. 

 I en annan brittisk studie studerade Hine & Mitchell (2003) tre geografiska platser 
för att undersöka hur transportsystemet skapar transportorättvisa (transport 
disadvantage). Man genomförde enkäter som visade att invånare som enbart 
förlitade sig på kollektivtrafiken hade det svårare att nå aktiviteter i närområdet och 
ett mindre antal respondenter uppgav även att den dåliga tillgången till transporter 
hade hindrat dem från att söka jobb eller gå i skola. Respondenter utan bil tenderade 
även att åka och handla eller hälsa på familj och vänner mer sällan. Respondenterna 
uttryckte även en högre oro för deras säkerhet i samband med kollektivtrafiken. I 
Sverige har liknande studier om transporträttvisa genomförts av Berg med flera 
(2019) och Henriksson (2019), se kapitel 3. 

 Sanchez med flera (2004) menar i en amerikansk studie att kollektivtrafik kan 
fungera som en länk mellan boende och arbetsplatser och därigenom dämpa den 
negativa effekten av segregation. Det finns ett samband mellan bättre tillgång 
till/mer utbyggd kollektivtrafik och starkare sysselsättningsgrad. Dock är denna 
studie, liksom ovan nämnda studier, jämförande tvärsnittsstudier och det kan vara 
svårt att uttala sig om kausala samband mellan de åtgärder och effekter som belyses. 

 I en svensk studentuppsats visar Uneklint (2018) att transporttillgängligheten spelar 
betydligt större roll än den rumsliga tillgängligheten för sysselsättningen i Sundsvall 
och Örnsköldsvik. Uneklint menar också att Örnsköldsviks kollektivtrafiksystem är 
mer jämlikt och sammankopplat, medan Sundsvalls system är bättre trafikerat med 
färre, men mer relevanta, stationer. Det innebär olika utmaningar för 
kollektivtrafiken och dess roll att möjliggöra matchning på arbetsmarknaden och 
förbättra livsvillkor. 

Socialt kapital, samspel och sammanhållning 
I transportplaneringen talas det alltmer om socialt kapital, men endast ett fåtal studier har 
hittats som i någon mån visat på effekter mellan transportåtgärder och socialt kapital i form 
av tillit och social sammanhållning. Den ena studien genomfördes inom en studentuppsats 
av Schönström (2019) och visade samband mellan en tunnelbaneinvestering i Stockholm, 
som binder ihop områden med olika socioekonomiska förutsättningar, och det länkande 
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sociala kapitalet mellan människor och samhälleliga institutioner. Schönströms 
studentuppsats gjordes med koppling till ett K2-finansierat forskningsprojekt som samlade 
kunskap om kollektivtrafikinvesteringars påverkan på det sociala kapitalet i områden, se 
Dymén med flera (2020). Få av de studier som Dymén refererar till visar dock på 
effektsamband i kausal mening; de flesta är jämförande tvärsnittsstudier som visar på 
samband i viss mån och passar bättre för presentation i kapitel 3 i denna rapport. 

Kollektivtrafiken kan fungera som en mötesplats och därigenom skapa utrymme för 
människor att mötas och samspela, både inom grupper och mellan grupper vars vägar 
kanske inte annars hade korsats. Kollektivtrafiken kan bidra att fler människor vistas och 
möts i offentliga miljöer, inte minst där bytespunkter lokaliseras och beroende på hur de 
utformas, och därmed till att öka tryggheten på en plats. Transportsystemets betydelse för 
att befolka platser och skapa möten och samspel mellan människor lyfts ofta fram i nytto-
och konsekvensbedömningar. Även om resonemanget är rimligt, finns få studier som 
studerat sådana effekter. Däremot har flera jämförande tvärsnittsstudier gjorts som 
indikerar samband mellan kollektivtrafik och socialt kapital, samspel och sammanhållning. 

I en australiensk studie av Kamruzzaman (2014) fann man att täta och funktionsblandade 
bebyggelseområden med gångavstånd till kollektivtrafik hade signifikant högre nivåer av 
tillit and kontakt med grannar jämfört med boende i andra typer av områden där människor 
isoleras mer ifrån varandra. Under 1970-talet genomfördes studier i San Fransisco av 
Appleyard (1981). Hans klassiska studier visar att gator har många sociala och rekreativa 
funktioner som kan allvarligt nedsättas av mycket och snabb biltrafik. Figur 1 visar några 
resultat från Appleyards studie, till exempel har människor som bor på gator med lite trafik i 
genomsnitt tre fler vänner och dubbelt så många bekanta som de som bor på gator med 
mycket trafik och med ökad trafikmängd krymper dessutom det område som människor 
anser vara deras ”territorium” eller deras upplevda livsrum. 

Figur 1 Tre gator med lite, måttlig och mycket trafik: de sociala kontakterna över gatan 
minskar med trafikmängden (till vänster) liksom människors upplevda "territorium" (till 
höger) (Appleyard, 1981). 
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En studie i Schweiz undersökte relationen mellan socialt kapital och pendling i tre städer 
(Zürich, Genéve och Basel). Där konstaterades att ett högt och starkt mobilitetskapital tillät 
människor att behålla eller vidga sitt sociala kapital. Även det motsatta gällde där 
”missgynnade grupper”, särskilt isolerade kvinnor med barn, invandrargrupper, 
lågutbildade, personer med funktionsnedsättningar och personer utan tillgång till bil eller 
kollektivtrafik, försämrade deras sociala kapital (Viry med flera, 2009). 

Inkludering, delaktighet och integration 
Några få studier återfanns som berörde social inkludering. Samtliga av dessa var av mer 
generell karaktär och berörde även flera andra aspekter så som tillgänglighet på en 
systemnivå, tillgång till färdsätt och ekonomiska effekter, se Hine med flera (2003) och 
Lucas med flera (2009) i föregående avsnitt. Det finns även en australiensisk studie av 
Stanley med flera (2010) som visar att högre lön korrelerar med större möjlighet att resa och 
mindre sannolikhet att hamna i socialt utanförskap. De menar att förbättrade 
mobilitetsalternativ leder till förbättrad social integration och ökad förståelse mellan 
människor. Denna studie är dock en jämförande tvärsnittsstudie och det är tveksamt om 
den kan anses visa på effekter i mer kausal mening. 

2.3. Vad är nyttan med olika transportåtgärder? 
Väginfrastrukturåtgärder 
Vad gäller åtgärder i väginfrastruktur handlar funna studier i första hand om 
trygghetseffekter samt även livsmiljö i viss mån (och även trafiksäkerhetseffekter – men det 
har inte ingått i denna kartläggning) och effekterna avser i regel barn och äldre, se till 
exempel Sakshaug med flera (2013), Johansson med flera (2007) och Vägverket (2006). En 
studie av West & Börjesson (2016) presenterar effekter av trängselskatter i Göteborg och det 
finns även omfattande utvärderingsstudier kopplade till Stockholmsförsöket, med det kan 
diskuteras om dessa studier verkligen ska klassificeras som väginfrastrukturåtgärder 
eftersom dessa mer handlar om styrmedel för vägtrafiken. 

Järnvägsinfrastrukturåtgärder 
Två rapporter har hittats rörande sociala nyttor av järnvägsinfrastrukturåtgärder. Den ena 
är en studentuppsats som belyst höghastighetsbanan och vilken social påverkan denna ger 
upphov till. Samband mellan tillgänglighet, hur transportinfrastrukturen ger möjlighet för 
människor att nå olika målpunkter, och ett antal sociala förhållanden studerades genom 
statistisk modellering, se Engholm & Johansson (2016). 

Den andra rapporten presenterar en kvalitativ utvärdering av hur MalmöExpressen och 
Malmöpendeln har påverkat resvanorna hos invånare i Rosengård och har gjorts av Melin 
(2020) genom fokusgruppstudier. Båda dessa kollektivtrafikinvesteringar, införandet av 
högkvalitativa busstrafik respektive en järnvägsinvestering och öppnandet av Rosengårds 
station, har haft ett uttalat socialt mål om att öka tillgängligheten för Rosengårdsbor. En 
teoretisk utgångspunkt för studien är forskningsområdet ”transporträttvisa”, vilket 
intresserar sig för hur transportlösningar påverkar olika samhällsgrupper, och ”the 
capability approach”. Studien visar på positiva uppfattningar om MalmöExpressen och 
Malmöpendeln och att dessa investeringar har bidragit till bättre mobilitetsmöjligheter för 
invånarna i Rosengård. I studien diskuteras också investeringarnas bidrag till förbättrade 
levnadsvillkor och ökad självrespekt. 
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Kollektivtrafikåtgärder: infrastruktur och utbud 
Kollektivtrafikåtgärder är enligt litteraturgenomgången det mest väl utforskade området och 
det finns både effektstudier om infrastrukturåtgärder inom kollektivtrafiken och förändrat 
kollektivtrafikutbud. Effektsambanden som hittats var kopplade till samtliga grupper, men 
främst till kön, barn, äldre, socioekonomi samt landsbygd, och har främst avsett effekter på 
tillgången till kollektivtrafik och på tillgängligheten på både lokal nivå och systemnivå. Flera 
studier berörde även ekonomiska effekter, fördelning och sysselsättning. Det fanns även ett 
par studier av kollektivtrafikåtgärder som behandlar effekter på det sociala kapitalet 
och/eller inkludering, se till exempel Lucas med flera (2009), Hine & Mitchell (2003) och 
Schönström (2019). Grunden för studierna har dock oftast varit huruvida tillgången till 
transportmöjligheter på ett eller annat sätt kan bidra till sociala nyttor. 

Det kan konstateras att det finns en stor mängd litteratur som poängterar värdet av 
kollektivtrafiken för särskilt utsatta grupper, men betydligt färre studier som har studerat 
hur kollektivtrafikinsatser faktiskt påverkar och bidrar till sociala nyttor för olika grupper. 
Ett undantag är den kvalitativa utvärdering av MalmöExpressen och Malmöpendeln av 
Melin (2020) som nämns under avsnittet om järnvägsinfrastrukturåtgärder ovan. 
MalmöExpressen innebär högkvalitativ busstrafik som knyter samman Rosengård med 
Västra Hamnen, två områden i Malmö med mycket olika socioekonomiska förutsättningar. 
Studien visar på positiva uppfattningar om MalmöExpressen och Malmöpendeln och att 
dessa investeringar har bidragit till bättre mobilitetsmöjligheter för invånarna i Rosengård. I 
studien diskuteras också investeringarnas bidrag till förbättrade levnadsvillkor och ökad 
självrespekt. Även Schönström (2019) belyser i sin studentuppsats hur investering i 
tunnelbana, i det här fallet Akalla-Barkaby som binder ihop områden med olika 
socioekonomiska förutsättningar, upplevs ha en stärkande effekt på det länkande sociala 
kapitalet mellan människor och samhälleliga institutioner. Schönströms studentuppsats 
gjordes med koppling till ett K2-finansierat forskningsprojekt som samlade kunskap om 
kollektivtrafikinvesteringars påverkan på det sociala kapitalet i områden, se Dymén med 
flera (2020). 

Prissättning inom kollektivtrafiken har studerats. Även om priset på kollektivtrafik inte 
direkt kan kopplas till utbud, kan det ändå vara avgörande för vilket utbud av kollektivtrafik 
en person kan tillskansa sig. Nilsson (2016) studerade effekter av gratis buss för barn och 
unga och visade genom en resvaneundersökning att bussresandet ökat, men att de nya 
bussresorna till stor del kom från cykelresor men även från bilresor. Det totala resandet var 
oförändrat. Liknande resultat uppvisas även av Dukic Willstrand med flera (2018) som 
utvärderat effekter på resandet av gratis kollektivtrafik för äldre personer i Göteborg, 
Mölndal och Svenljunga. Jarlebring Rubensson (2020) behandlar i sin doktorsavhandling 
prissättning inom kollektivtrafiken. Han visar att de existerande subventionsnivåerna är 
svagt regressiva (gynnar höginkomsttagare) och menar att en förändring till 
avståndsberoende taxor skulle öka regressiviteten hos subventionerna. Han menar även att 
riktade låga priser för studenter, barn och äldre ökar subventionernas progressivitet (gynnar 
låginkomsttagare). 

Eriksson och Westin (2003) visar att framförallt studerande och äldre drabbas av 
nedläggningar av kollektivtrafik på landsbygd. Kopplat till det finns forskning som visar 
effekter på åtkomst till kollektivtrafik och akademiska prestationer (Kenyon, 2011). Vidare 
återfinns studier som visar positiva effektsamband mellan tillgång till kollektivtrafik och 
sysselsättning (Lucas med flera, 2009; Hine & Mitchell, 2003; Sanchez med flera, 2004). 
Även en studentuppsats (Uneklint, 2018) visar hur tillgängligheten med kollektivtrafiken 
påverkar sysselsättningen i Sundsvall och Örnsköldsvik. 
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Gång- och cykelinfrastrukturåtgärder 
Inom den litteratur som berört effekter av gång- och cykelinfrastrukturåtgärder har 
grupperna barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar samt kvinnor varit synliga. 
Studierna har studerat åtgärdernas inverkan på trygghet, upplevd närmiljö, tillgång till 
färdsätt och tillgänglighet på olika nivåer. 

Förbättrade gångmöjligheters positiva effekter för äldre har studerats utifrån samtliga av 
dessa aspekter. I demonstrationsprojektet ”Kom så går vi” i Kristianstad genomfördes 
förbättringar av trafiksäkerheten och tillgängligheten i äldres närmiljö baserat på äldre 
boendes och berörda myndigheters aktiva medverkan. Dessa förbättringar utvärderades i en 
före- och efterstudie med avseende på effekter på mobilitet och trygghet för äldre. De äldre 
lyfte i en enkät fram dålig snöröjning och för få sittbänkar som brister i miljön, men även 
beteendet hos cyklister och mopedister var en oroskälla. Efter förbättringarna genomförts i 
området rapporterades färre hinder i miljön, men samtidigt var det fler äldre som uppgav 
att de önskade att de kunde gå ut mer. Då ska man komma ihåg att deltagarna i studien 
blivit ett par år äldre, då studien följde samma deltagare över tid, med sämre hälsa och fler 
funktionsnedsättningar som följd. Däremot hade rädslan för att falla minskat, vilket kan 
bero på de olika insatserna som gjorts (att kantstenar sänkts, ytbeläggning på trottoarer 
förbättrats och så vidare.). De äldre kände fortfarande en otrygghet relaterat till trafiken och 
andra trafikanter, till exempel genom mopedisters och cyklisters framfart. I 
fokusgruppsintervjuerna framkom även att en orsak till rädsla var att övergångsställen tagits 
bort i området. Sammantaget bidrog ombyggnaderna i bostadsområdet till förbättrad 
tillgänglighet och användbarhet för äldre och funktionshindrade (Ståhl & Iwarsson, 2007). 
Långtidsuppföljningar har gjorts av ”Kom så går vi”-projektet som visar på utfallet av 
förbättringarna i utemiljön fem respektive tio år senare. Då konstateras bland annat att 
äldre som använder gånghjälpmedel går oftare, och att äldre med funktionsnedsättningar 
upplever färre hinder i utemiljön, jämfört med hur det var före projektet (Ståhl med flera, 
2013; Hallgrimsdottir & Ståhl, 2018). 

En liknande före- och efterstudie om effekter av utformningen av tillgängliga utemiljöer, 
genom undanröjning av enkelt avhjälpta hinder, för äldres mobilitet och trygghet som 
fotgängare genomfördes i Hässleholm. Studien visar att fler äldre är nöjda med utemiljön 
efter förbättringarna genomförts. Ingen effekt på hur mycket äldre är ute och går påvisas, 
däremot så visar studien att färre äldre upplever att det är fysiska barriärer i utemiljön som 
hindrar dem från utepromenader (Wennberg med flera, 2010). Wennberg (2009) 
rapporterar också liknande positiva effekter av förbättrad vinterväghållning på gångytor i 
Piteå. Effekter för äldres mobilitet och upplevd närmiljö av förändringar i gångmiljön 
rapporteras även av Svensson med flera (2008) baserat på före- och efterstudier i Malmö. 

En studie av Olofsson (2010) har studerat ordnade gångpassagers effekt på äldre 
fotgängares trafiksäkerhet, framkomlighet och trygghet. Studien har genomförts på tre 
platser i Malmö. Man finner inga tecken på att gångpassager medför försämrad 
trafiksäkerhet för de äldre men poängterar att urvalet är litet. Den genomsnittliga 
väntetiden ökar men inte över rekommenderade riktvärden. De tillfrågade anger att de är 
mer försiktiga vid gångpassager än vid övergångsställen. 

”Shared space”-lösningar har analyserats utifrån olika åldersgruppers perspektiv (unga, 
medelålders, äldre) genom observationsstudier av Wallén Warner med flera (2019). 
Hellberg (2020) har studerat effekter av införande av cykelöverfarter. Cykelöverfarter 
skapar en mer förutsägbar trafiksituation som framförallt påverkar kvinnor positivt då de 
tidigare oftare valt att väja för bilar. Det finns även studier som pekar på att 
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cykelinvesteringar ger högre samhällsnytta för de som är bosatta nära stadskärnan än de 
som bor längre ut i förorter, se Börjesson & Eliasson (2012). 

Informationsinsatser 
De funna effektsambanden rörande informationsinsatser handlar mest om information och 
beteendepåverkande åtgärder (mobility management) för att öka andelen barn som går och 
cyklar till skolan, se Lidell (2019) som rapporterar om Huddinge kommuns arbete med 
säkra skolvägar samt Cojocaru (2019) som rapporterar om motsvarande arbete i Dublin. 
Dessa informationsinsatser ingår ofta som en del av ett större paket av även fysiska 
åtgärder. 

I kapitel 3 presenteras även studier som rör behovet och användningen av 
resenärsinformation hos personer med funktionsnedsättningar. Även om dessa studier inte 
utvärderar effekter av tillgänglig information, blir den tillgängliga informationen en 
förutsättning för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna och våga resa. 

Delade mobilitetstjänster 
Inga studier har hittats som visat på effekter av delade mobilitetstjänster och MaaS. Några 
studier som presenteras i kapitel 3 har dock undersökt förutsättningar för delad mobilitet i 
socioekonomiskt svaga områden, men detta är inga utvärderingsstudier. Litteraturen visar 
att delade mobilitetstjänster och MaaS ofta riktas till andra grupper än socialt utsatta, vilket 
i sig ger bristande underlag för att hitta sociala nyttor av sådana åtgärder. 

Fordonsutveckling och självkörande fordon 
Inga studier har hittats som berör fordonsutveckling utifrån effekter för olika grupper. I 
kapitel 3 presenteras studier som rör hur cyklar och elcyklar kan utformas för att svara mot 
äldres behov, men dessa studier utvärderar inga effekter. Den litteratur som finns om 
fordonsutveckling och självkörande fordon har ett annat fokus än sociala nyttor, till exempel 
belyser de miljö och klimat. Flera studier handlar om trafiksäkerhetseffekter, men det är 
inte en aspekt som ingår i denna sammanställning. 
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3 Studier om olika grupper – effektantaganden 
3.1. Översikt 
Många studier har undersökt olika gruppers behov, förutsättningar, värderingar, 
preferenser, beteenden och liknande. Dessa studier visar inte nödvändigtvis på 
effektsamband, men kan ändå utgöra viktiga och användbara underlag för effektantaganden 
i nytto- och konsekvensanalyser vad gäller sociala nyttor och onyttor. Om vi exempelvis vet 
att en grupp värderar vissa aspekter som mycket viktiga och att dessa aspekter har stor 
inverkan på gruppens mobilitet, då är det i regel rimligt att anta att åtgärder som förbättrar 
situationen för dessa aspekter också kan ha en särskild positiv inverkan eller gynna denna 
grupp. Det blir dock svårt att uttala sig om i vilken storleksordning denna påverkan är. 

I detta kapitel sammanfattas ett urval av den litteratur som gjorts om olika gruppers och 
geografiers behov, förutsättningar, värderingar, preferenser, beteenden och liknande i 
förhållande till transportsystemet. Denna genomgång är inte heltäckande då fokus för 
litteratursökningen är att finna effektsamband (se kapitel 2). Genomgången syftar till att ge 
en översikt för vilken kännedom vi har om olika grupper. 

Kapitlet struktureras utifrån ålder, kön, socioekonomi, etnicitet, funktionsnedsättning och 
stad/land. Denna indelning är inte att betrakta som befolkningsgrupper utan endast som ett 
sätt att strukturera den kunskap som finns. Människor kan tillhöra flera ”grupper” samtidigt 
och det finns en stor samvariation och förstärkning dem emellan. Detta är vad som också 
benämns intersektionalitet. 

Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill synliggöra hur relationer av 
överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan exempelvis 
etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion. 
Intersektionalitet är tanken att flera identiteter överlappar och skapar en helhet som skiljer 
sig från komponentidentiteter (till exempel enbart kön). Intersektionalitet är studiet av 
överlappande sociala identiteter och samverkande system av dominans eller diskriminering. 
För en översikt av intersektionalitet i mobilitetsstudier, se till exempel Paulusson (2015). 

3.2. Ålder 
Barn 
Forskning visar att barns rörelsefrihet i närmiljön har minskat på grund av trafiken. Flera 
forskare har påpekat att skälet till nedgången i barntrafikolyckor är att barnens rörelsefrihet 
har minskat. Den ökande bilismen har begränsat barns rörelsefrihet, framför allt när det 
gäller deras lekområden, skolvägar och fritidsvägar. Enligt Björklid (1997) (refererad i 
Vägverket, 2005) har i flera internationella studier påvisats att barn idag har mycket mindre 
frihet att utforska sitt närsamhälle än för några generationer sedan. Barn förr i tiden kunde 
leka runt husen utan tillsyn av vuxna. De lekte ofta på gator och vägar. Idag övervakar 
föräldrar sina barn mer och högre upp i åldrarna. Den ökade trafiken har även inneburit att 
barnen känner sig rädda för bilar och trafiken vilket bidrar till trafikmiljöstress. 
Trafikmiljöstress orsakas av faktorer i trafikmiljön som hotar individens välbefinnande. Det 
kan vara stadsbuller, luftföroreningar eller intensiv trafik i närmiljön. Rörelsefriheten 
begränsas också av ökad riskmedvetenhet och oro för vad barnen kan råka ut för, även vad 
gäller brottsliga eller på annat sätt oönskade handlingar. 

Barns upplevelse av trafikmiljön har studerats av Johansson & Leden (2009). De har 
jämfört nyckelparametrar som enligt barnens egen uppfattning är avgörande för varför 
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cykelolyckor sker med befintlig olycksstatistik. Enligt studien anser barn att dålig sikt, 
intensiv motortrafik och hög hastighet bidrar till en farlig trafikmiljö. Barn kan även tänkas 
ha sämre sikt än vuxna på grund av deras längd. Parkerade bilar, träd och byggnader gör det 
ofta svårt för barn att få en överblick över trafiken. Johansson & Leden (2009) påpekar, med 
stöd i andra studier, att barn ofta följer trafikreglerna och beter sig mer noggrant i trafiken 
än andra åldersgrupper. Barns och föräldrars värdering av olika faktorer i trafikmiljön har 
även studerats i ett examensarbete av Åström (2015). Åströms undersökning på en skola 
visar att för både barn och föräldrar är bilarnas hastigheter och att bilister visar hänsyn till 
och stannar för gående bland de viktigaste faktorerna för en trygg och säker skolväg. 

Dåvarande Vägverket har arbetat mycket med barn och trafik inom ramen för ”barnen i 
vägplaneringen”, bland annat har en kunskapsöversikt tagits fram för hur barns behov och 
förutsättningar bättre kan beaktas och hanteras i vägplaneringen med hänvisning till 
Barnkommittén (SOU 1997:116), se Vägverket (2005). På Trafikverkets webbplats samlas 
många skrifter om barn och trafik som tagits fram.3 Här finns även resultat från den 
undersökning av barns skolvägar som görs regelbundet samt vägledning för 
barnkonsekvensanalyser. Frågan om barns rörelsefrihet och inflytande i transportplanering 
har aktualiserats ytterligare genom att Barnkonvention är svensk lag sedan 2020. 

Unga vuxna 
Det finns många studier om barn, men inte lika många om barn i övre tonåren eller om unga 
vuxna (18–24 år). Unga vuxna kan vara en utsatt grupp i socioekonomiska termer, men 
upplever också ofta otrygghet i transportsystemet (särskilt unga kvinnor) och är 
överrepresenterade i olyckstyper med dödlig utgång (särskilt unga män). 

Studierna rör ofta resvanor, till exempel har Smidfelt Rosqvist & Wennberg (2018) 
sammanställt uppgifter om hur resandet ser ut för olika grupper (däribland olika 
åldersgrupper) och förklarar skillnader i resande mellan olika grupper med utgångspunkt i 
tidigare forskning. 

En studie bland unga i Stockholmsregionen baserad på kvalitativa intervjuer presenteras av 
Lagerqvist & Forsberg (2017). Trygghetsupplevelser varierar mellan olika kollektiva 
färdmedel hos tjejer respektive killar. Bussen upplevs som tryggare av framförallt tjejer. 
Vilka kollektiva transportmedel som samhället satsar på påverkar olika gruppers 
användning av kollektivtrafiken, men utformningen av framförallt spårtrafik är viktig för att 
alla ska känna sig mer trygga. Studien lyfter också fram cykeln som en ”köns- och 
klassmarkör” i den region som studien avser. 

Äldre 
Äldres behov, förutsättningar och preferenser som gående och cyklister har studerats i ett 
stort antal studier, se till exempel Bernhoft & Carstensen (2008). Många äldrestudier 
handlar om tillgänglighet i form av fysiska hinder och bristande drift och underhåll och här 
finns det även flera studier som utvärderat effekter av genomförda åtgärder (se kapitel 2). 
Det finns också ett stort antal äldrestudier med trafiksäkerhetsfokus och som ofta handlar 
om att förebygga fallolyckor, men dessa studier ingår inte inom ramen för den här 
litteratursammanställningen. 

Wennberg (2011) har sammanställt studier om äldre fotgängare och vad som påverkar äldre 
fotgängares trafiksäkerhet, trygghet och mobilitet, och hur objektiv och subjektiv säkerhet 
hänger samman utifrån begreppet ”säker mobilitet”. Situationer och miljöer som undviks av 

3 https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/barn-och-unga-
i-trafiken/barn-och-narsamhalle/Fakta-om-barn-och-trafik/Skrifter-om-barn-och-trafik/ 
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äldre och som också utgör en faktisk trafiksäkerhetsrisk är: höga fordonshastigheter, mycket 
trafik på gatan, otillräckligt utrymme, signalreglerade korsningar med för korta gröntider, 
blandfas och utan refug, cyklister på gångytor och dåligt separerade gång- och cykelvägar 
samt fysiska hinder och oklara anvisningar i gångmiljön. Att gå och åka kollektivtrafik blir 
allt viktigare transportsätt med stigande ålder, särskilt när bilkörandet inte längre är en 
möjlighet. Att skapa goda förutsättningar för kollektivtrafik och andra alternativ till bilen är 
en förutsättning för mobilitet och självständighet för många äldre. 

Ett senare angreppssätt på äldres mobilitet presenterar Ryan (2019) genom en studie inom 
sin avhandling som handlar om hur äldre personer i åldern 65–79 år anpassar sig till en ny 
livsfas som innebär nya ekonomiska förutsättningar, nya rutiner och ofta försämrad hälsa. 
Med utgångspunkt i ”the capability approach” som teoretiskt ramverk sätter Ryan fokus på 
transporträttvisa och det potentiella resandet som kan stödja genomförandet av vardagliga 
aktiviteter av värde för äldre. 

Äldre cyklister har varit i fokus i flera studier (se till exempel Rosenqvist med flera, 2013) 
och även med koppling till fordonsutveckling. Till exempel har Spolander (2007) visat hur 
cykeln kan utvecklas för att på bättre sätt svara mot äldre personers behov med en ökad 
säkerhet och tillgänglighet som konsekvens. Äldres möjlighet att använda elcykel och hur 
olika elcyklar, med två och tre hjul, upplevs av äldre har undersökts genom cykling på 
testbana och fokusgrupper av Selander med flera (2019). 

Äldre i kollektivtrafiken har också studerats, inte minst i förhållande till behov av tillgänglig 
kollektivtrafik och information i kollektivtrafiken, se till exempel Waara (2013), Carlsson 
(2004) och Svensson (2003). Studier om kollektivtrafik på landsbygd har också ofta lyft 
fram den äldre befolkningen, se till exempel Svanfelt med flera (2005). 

Figur 2 Olika hinder för äldres tillgänglighet i kollektivtrafiken i ett ”hela resan”-perspektiv 
(Carlsson, 2004). 
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3.3. Kön 
Det finns många studier om kön och jämställdhet i relation till användningen av 
transportsystemet och i transportplaneringen, se till exempel Kronsell med flera (2016), 
Smidfelt Rosqvist (2020) och Wennberg med flera (2019) för att nämna en bråkdel. Det 
konstateras genomgående i dessa tidigare studier att kvinnor och män (som grupper 
betraktade) har olika resvanor där män reser betydligt längre, och då särskilt med bil, och 
att kvinnor i betydligt större uträckning utför olika ärenden på vägen. Kvinnor vistas i 
betydligt större utsträckning i trafiken som gående, medan män cyklar något mer och då 
även längre sträckor. Ungefär sex av tio av kollektivtrafikresenärerna är kvinnor, men den 
totala genomsnittliga reslängden med kollektivtrafik är densamma för män och kvinnor 
eftersom män reser längre sträckor. 

Resvanorna är inte bara kopplade till olika tillgång till bil eller ekonomiska förutsättningar, 
utan det ligger också olika värderingar till grund för de val som människor gör. Kvinnor 
som grupp är mer positivt inställd till att resa hållbart, till att hålla hastigheten och till olika 
transportåtgärder som gör det bättre för trafiksäkerheten och miljön liksom för gående och 
cyklister, även på bekostnad av biltrafikens framkomlighet. Många är också studierna som 
lyfter fram otrygghet i trafiken bland kvinnor och vid vistelse i offentliga rum och 
transportsystemet liksom konsekvenser av otrygghet i form av mobilitetsbegränsningar. 
Sårbarhet är källa till en känsla av utsatthet. Kvinnors sårbarhet i fysisk mening finns även i 
trafiken där kvinnor, från 55-årsåldern och äldre, är särskilt utsatta för allvarliga skador 
orsakade av fallolyckor. 

Kvinnor och män har olika mycket inflytande i politiken, särskilt i politiska organ där 
praktiska beslut om transport fattas är representationen av kvinnor relativt låg, och det är 
maskulina normer som i hög grad styr transportplaneringen (Winslott Hiselius med flera, 
2019; Kronsell med flera, 2020). 

Baserat på dessa studier kan man sammanfattningsvis säga att kvinnor och män (som 
grupper betraktade) reser olika och har olika värderingar, sårbarhet och utsatthet i trafiken 
samt olika inflytande. Detta är information som kan användas för att bedöma nyttor och 
konsekvenser av transportåtgärder. Tre exempel på sådana bedömningar är: 

 Möjliga effekter av trängselavgifterna i Göteborg för kvinnor och män har bedömts 
av Källström med flera (2011) och konstaterar, i likhet med erfarenheterna från 
Stockholm, att sannolikt kommer män i större utsträckning än kvinnor att dels betala 
trängselavgift, dels förändra sitt resande från bil till andra färdmedel. Däremot har 
kvinnor ofta sämre anpassningsmöjligheter än män och i Göteborg kan det också 
tänkas att manliga kollektivtrafikanter är mer ”gynnade” än kvinnliga 
kollektivtrafikanter på grund av stora satsningar inom spårtrafik. 

 En bedömning av jämställdhetspotentialen för olika cykellänkar i Lunds kommuns 
cykelinvesteringsplan har gjorts av Lund med flera (2017) med utgångspunkt i 
uppgifter från en resvaneundersökning (hur långt och med vilka ärenden 
kvinnor/män cyklar), från SCB om dagbefolkning (var kvinnor/män arbetar) och 
från kommunen om var det finns skolor samt med utgångspunkt i en bedömning av 
trygghetsnivån på länkarna. 

 En bedömning av konsekvenser av sänkt bashastighet i tätort för trafiksäkerhet och 
trygghet har gjorts åt Trafikanalys av Wennberg med flera (2016) med särskilt fokus 
på barn, äldre och jämställdhet. För trygghetsbedömningen har utgångspunkten 
varit tidigare studier som visar på betydelse av trygghet för kvinnors mobilitet samt 
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det faktum att kvinnor i större utsträckning än män vistas i trafiken som gående och i 
större utsträckning utsätts för den påkörningsrisk och otrygghet som motortrafiken 
medför och som sänkt bashastighet i tätort kan minska. 

3.4. Socioekonomi 
Transportfattigdom och transporträttvisa är i fokus för många studier om mobilitet och 
tillgänglighet för socioekonomiskt svaga grupper och ofta med fokus på social utsatta 
områden i städer, både i svenska studier och i studier från andra länder. 

Berg med flera (2019) har gjort en studie om mobilitetsstrategier hos människor i social 
utsatta områden i Göteborg, Botkyrka och Stockholm med särskilt fokus på hur 
kollektivtrafiken upplevs, används och kan tillgodose mobilitetsbehov. Intervjuer gjordes 
med 41 personer som var arbetssökande, studerande på gymnasie- eller universitetsnivå 
eller anställda i låginkomstyrken. Studiens viktigaste slutsatser är att låg inkomst, låg 
utbildning och bristande kunskaper i det svenska språket är faktorer som hör ihop med 
socialt utsatta områdens karaktär och som gör det svårt att ta körkort, skaffa bil eller flytta 
närmare jobb och skola. En väl fungerade kollektivtrafik är därför en viktig resurs för 
delaktighet och integrering i samhället. För resenärer med begränsade ekonomiska resurser 
kan både enkel- och månadsbiljetter i kollektivtrafiken vara dyra att köpa. För de som 
arbetar kvällar, nätter och helger, och för de som arbetar på avsides belägna arbetsplatser, 
kan pendling med kollektivtrafiken utgöra en utmaning. Förutom avstånd till 
kollektivtrafiken är faktorer som geografi, topografi, väder, väglag, mörker och ljus, upplevd 
trygghet och parkeringsmöjligheter för cykel och bil avgörande för hur tillgänglig 
kollektivtrafiken är. Kollektivt resande betraktas av många som mindre attraktivt än att resa 
med bil och det tycks finnas en utbredd skjutskultur i de områden som den här studien 
behandlar. En dokumentanalys visar att regionala styrdokument som reglerar 
kollektivtrafikplaneringen fokuserar på yrkesarbetandes pendling, studenters pendling och 
på att uppfylla funktionsnedsatta resenärers behov. Liknande resonemang presenteras även 
av Henriksson (2019). 

Dymén med flera (2020) har sammanställt studier om kollektivtrafikinvesteringars 
påverkan på det sociala kapitalet i områden med fokus på socialt utsatta områden. De 
konstaterar att socialt utanförskap och segregation förekommer mer i transportlitteraturen 
än socialt kapital. En australiensisk studie av Stanley med flera (2010) pekar också på en 
koppling mellan social inkludering och socialt kapital. I en empirisk studie fann Stanley med 
flera att de som löpte större risk att hamna i socialt utanförskap reste mer sällan och kortare 
distanser, ägde färre bilar och använde kollektivtrafik mindre än de som var mer socialt 
inkluderade. Gruppen som löpte större risk att hamna i socialt utanförskap ansåg inte att 
deras låga resande berodde på sämre förutsättningar för mobilitet, vilket Stanley tolkade 
som det fanns samband mellan högre socialt kapital och högt resande men att individer med 
lägre socialt kapital inte ser själva att ökad mobilitet skulle stärka det. 

Många satsningar görs idag på delade mobilitetstjänster, men få sådana satsningar riktas 
dock till socialt utsatta områden trots att det sannolikt finns en outnyttjad potential i dessa 
områden. Litman (2000) menar att äga en bil är en stor utgift vilket kan vara en stor 
ekonomisk börda för låginkomsttagare och redovisar en beräkning för hur mycket hushåll 
kan spara genom bildelning. Samtidigt finns det barriärer för införande av delade 
mobilitetstjänster i socialt utsatta områden och det finns en generellt låg kunskap om vilka 
förutsättningar som finns i dessa områden. Kodransky & Lewenstein (2014) pekar ut några 
barriärer för socioekonomiskt svaga gruppers möjligheter att nyttja delad mobilitet i form av 
exempelvis lånecykelsystem, bilpooler och samåkningstjänster. Dessa hinder kan vara 
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strukturella (sämre tillgång till tjänster, saknar körkort eller cykelförmåga), ekonomiska 
(kostnadskänslighet, betalmodell passar inte, sämre tillgång till betaltjänster) respektive 
kunskapsmässiga och kulturella hinder (språkbarriärer, saknar kunskap, informella 
delningssystem används istället). Med utgångspunkt i Kodransky & Lewensteins modell har 
Wennberg med flera (2018a; 2018b) i forskningsprojektet ”Inkluderande MaaS” undersökt 
vilka mobilitetsförutsättningar som finns på Rosengård i Malmö och vilka barriärerna och 
möjligheterna är för att införa delade mobilitetstjänster. 

3.5. Etnicitet 
Det finns en del studier om erfarenheter och förutsättningar hos grupper födda utanför 
Sverige. Många sådana studier fokuserar på socialt utsatta områden där socioekonomi och 
etnicitet blir förstärkande faktorer när man talar om utanförskap och segregation. Några 
sådana studier om mobilitetsförutsättningar i socialt utsatta områden presenteras i avsnittet 
om socioekonomi ovan. Kodransky & Lewenstein (2014) och Wennberg med flera (2018a; 
2018b) lyfter fram betydelsen av kunskapsmässiga och kulturella hinder vid införandet av 
delade mobilitetstjänster i socialt utsatta områden, till exempel i form av språkbarriärer, 
lägre kunskap om hur man cyklar och om transportsystemet generellt och att informella 
delningssystem ofta används. 

En kunskapssammanställning har gjorts av Trafikanalys (2016) om migration, invandring 
och framtida transportpolitik. Där konstateras att utlandsfödda är mer beroende av en 
fungerande kollektivtrafik, då både körkorts- och bilinnehav är lägre i denna grupp. 
Rapporten lyfter flera barriärer för att använda transportsystemet och lösningar för att 
hantera sådana barriärer, till exempel att arbeta med symboler och liknande för att 
överbrygga språkbarriärer samt att kollektivtrafiken bör gå oftare på sena kvällar och tidiga 
morgnar för att svara mot resbehov som finns i en grupp som oftare arbetar på obekväma 
arbetstider jämfört med inrikes födda personer. Lewin med flera (2006) konstaterar i en 
studie bland SFI-studerande att utlandsfödda gör färre resor än personer födda i Sverige 
vilket delvis kan förklaras av lägre körkorts- och fordonsinnehav. De betonar också att det 
lägre körkorts- och fordonsinnehavet är särskilt påtagligt för utlandsfödda kvinnor med låg 
utbildningsnivå. 

Att kollektivtrafiken är viktig för mobiliteten för utlandsfödda personer konstateras även av 
studier utanför Sverige. I en amerikansk studie om migranters resvanor framhålls att det är 
mer sannolikt att migranter reser med kollektivtrafik och att sannolikheten är som störst ju 
kortare tid en person bott i landet. När en person bott i ett land i tio år skiljer sig deras 
användande av olika transportmedel endast marginellt från övriga befolkningen och hur 
snabbt övergången sker beror på etnicitet och kultur snarare än inkomst (Blumenberg & 
Shiki, 2006). I en brittisk studie konstateras att icke-vita invånare är mer benägna att resa 
kollektivt än med bil, ha ett lägre fordonsinnehav och resa mer lokalt jämfört med den vita 
befolkningen (Lucas med flera, 2016). 

3.6. Funktionsnedsättning 
Det finns många studier om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Dessa 
studier handlar om hur människor med olika typer av funktionsnedsättning kan använda 
fysiska miljöer med olika utformningar eller hur information kan förstås och användas. 
Många studier har gjorts av behov och förutsättningar kopplade till nedsatt rörlighet och 
användning av rullstol/rollator eller kopplade till nedsatt syn, men några studier finns också 
rörande nedsatt kognitiv funktionsförmåga. Några studier handlar om äldre personer som 
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ofta har olika typer av funktionsnedsättningar (se avsnitt 3.2) och det finns även flera 
äldrestudier som innebär effektutvärderingar som presenteras i kapitel 2. 

Inom ramen för den här litteratursammanställningen har tillgänglighetslitteraturen endast 
behandlats med det primära syftet att finna effektutvärderingar. Mer generella studier har 
inte sammanställt, men det kan konstateras av det finns relativt många sådana studier. En 
sammanställning av olika hinder för personer med funktionsnedsättningar i 
kollektivtrafiken presenteras av Trafikanalys (2019) som ett resultat av ett regeringsuppdrag 
där även en forskningsöversikt gjordes av Stjernborg (2018). Trafikverket som har 
finansierat flera studier om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning samlar 
också rapporter på sin webbplats.4 

En stor utmaning för funktionshinderområdet verkar vara att omsätta kunskapen som finns, 
och målen om ett samhälle tillgängligt för alla, till implementering i praktiken 
(Hallgrimsdottir med flera, 2016; Wennberg, 2019). 

3.7. Stad/land 
Många av ovan nämnda studier har fokus på urbana miljöer, men det finns också några 
studier som rör mobilitet och tillgänglighet på landsbygder. Dymén med flera (2016) menar 
att befolkningen i Sveriges landsbygdsområden har högre biltransportarbete per person, 
även om resandet i stads- och landsbygdskommuner kanske skiljer sig mindre än vad man 
skulle kunna tro. Befolkningarna reser lika ofta och gör ungefär lika många resor per dag. 
Däremot är resor i genomsnitt längre och tar längre tid att genomföra på landsbygd. Bil är 
det vanligaste färdsättet oavsett om det är stads- eller landsbygdskommuner som studeras, 
men används av invånarna i landsbygdskommunerna i betydligt större utsträckning än av 
invånarna i stadskommunerna. Skillnaden mellan män och kvinnor är mindre på landsbygd 
än i städer. Bilresorna görs i ungefär samma syfte i landsbygderna som i städerna. Det är 
tillsynes de faktiska utbudsskillnaderna som förklarar de resandeskillnader som syns mellan 
”stad och land”. 

Med utgångspunkt i en forskningsöversikt om mobilitet på landsbygd föreslår och 
diskuterar Smidfelt Rosqvist med flera (2019) även hållbara mobilitetslösningar som skulle 
kunna öka tillgängligheten på landsbygd på kort och lång sikt samt vilka möjligheter och 
hinder som finns för att implementera olika mobilitetslösningar på landsbygd. 

I forskningsprojektet ”Styrmedel och rättvisa” lyfts att det behövs en större uppmärksamhet 
på de sociala effekterna av styrmedel liksom på rättviseaspekter. Detta innebär att vi 
behöver en ökad känslighet för hur styrmedel påverkar olika grupper av människor, baserat 
på till exempel kön, ålder, inkomst och geografi. Resultatet indikerar vidare att det behövs 
kompletterande strategier för att se till att människor på landsbygden inte lämnas utanför 
hållbarhetsomställningen av transportsektorn och för att öka acceptansen för de styrmedel 
och åtgärder som är nödvändiga för omställningen (Winslott Hiselius med flera, 2020). 

4 https://trafikverket.ineko.se/se/tillgänglighet-2 
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4 Generella slutsatser 
Få studier om effektsamband för sociala nyttor 
I sociala nyttobedömningar av transportinvesteringar är det utfallet av åtgärder på den 
sociala hållbarheten som brukar kallas ”sociala nyttor”. Det finns ett behov av ökad kunskap 
om hur sociala nyttor och onyttor kan bedömas, kvalitativt och/eller kvantitativt. I 
Trafikverkets arbete med social hållbarhet konstateras kunskapsluckor om kopplingen 
mellan social hållbarhet och transport, speciellt effektsamband. 

Många studier har undersökt olika gruppers behov, förutsättningar, värderingar, 
preferenser, beteenden med mera i förhållande till transportsystemet. Genom den 
litteratursökning som gjorts och sammanställts i denna rapport kan konstateras att det finns 
många relevanta studier som är användbara för olika effektantaganden i nyttobedömningar, 
men dock är det få som studerat effekter av åtgärder. Det är sammantaget 43 studier som 
klassificerats som studier om effektsamband i kapitel 2 och i tillhörande Excellista. 

Studier om effekter av transportåtgärder kan vara av olika slag. Det kan vara före- och 
efterstudier eller andra longitudinella studier för att finna kausala samband mellan åtgärd 
och effekt. Dessa är dock sällsynta i transportlitteraturen. De allra flesta studier är så kallade 
tvärsnittsstudier som vid ett tillfälle gör jämförelser mellan grupper med/utan åtgärd eller 
som med retrospektiva frågor vill uttala sig om effekt av en åtgärd. Dessa studier kan variera 
i omfattning, karaktär och kvalitet, och det kan vara svårt att dra en skarp gräns mellan vad 
som är en studie om effektsamband och vad som inte är det. En viss kvalitetskontroll av 
studierna har gjorts innan de lagts in i listan, men det har legat utanför ramarna för den här 
sammanställningen att göra en mer djuplodande kvalitetsbedömning av respektive studie. 

Vissa grupper, åtgärder och aspekter är mer studerade än andra 
Mer än hälften av studierna om effektsamband rör olika åldersgrupper, främst äldre och 
barn. Dessa studier handlar om effekter på trygghet, upplevd närmiljö, tillgänglighet på en 
lokal nivå samt tillgång till färdsätt. Åtgärderna i dessa studier rör ofta gång- och 
cykelinfrastrukturåtgärder, vilket även inkluderar tillgänglighetsåtgärder såsom 
undanröjande av hinder. 

Även effekter utifrån kön, främst vad gäller tillgång till färdsätt och tillgänglighet samt 
fördelningseffekter kvinnor/män, finns det studier om. Det finns många generella 
effektutvärderingar (som inte berör olika grupper) i transportlitteraturen och det är ganska 
sällan som resultat presenteras könsuppdelat. De studier som gjort om jämställdhet har 
konstaterat att kvinnor och män (som grupper betraktade) reser olika och har olika 
värderingar, sårbarhet och utsatthet i trafiken samt olika inflytande. Detta är information 
som sedan ofta används för att bedöma nyttor och konsekvenser av transportåtgärder. 

Det finns relativt många studier om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, 
men dessa är i regel inga studier om effektsamband i den bemärkelsen att effekter av 
genomförda åtgärder har utvärderats. Dessa är snarare av karaktären att studier har gjorts 
av människor med olika typer av funktionsnedsättning (nedsatt rörlighet, syn eller kognitiv 
funktionsförmåga) och deras möjlighet att använda fysiska miljöer med olika utformningar. 

Kollektivtrafikåtgärder är enligt litteraturgenomgången det mest väl utforskade området och 
det finns både studier om infrastrukturåtgärder och förändrat kollektivtrafikutbud. 
Studierna om olika socioekonomiska grupper handlar uteslutande om tillgång till färdsätt 
och kollektivtrafikens bidrag till tillgänglighet och sysselsättning. Dessa fokuserar på socialt 
utsatta områden i städer där etnicitet är en förstärkande faktor när man talar om 
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utanförskap och segregation. Transportfattigdom och transporträttvisa är i fokus för många 
studier om mobilitet och tillgänglighet för socioekonomiskt svaga grupper och ofta med 
fokus på socialt utsatta områden i städer, både i svenska studier och i studier från andra 
länder. Studier om effekter av transportåtgärder är dock få, de flesta studier är jämförande 
tvärsnittsstudier. 

Många studier har fokus på urbana miljöer, men det finns också flera generella studier som 
rör mobilitet och tillgänglighet på landsbygder. Få studier har dock hittats som avser 
effekter av transportåtgärder för boende på landsbygd. 

Effekter av delade mobilitetstjänster och av fordonsutveckling och självkörande fordon för 
olika grupper har knappt heller studerats. Däremot finns det några studier som tittat på hur 
förutsättningarna för delade mobilitetstjänster ser ut i socialt utsatta områden. 

Beskriva, kvantifiera eller värdera 
Angreppssättet för studierna som sammanställts i denna rapport har varit ganska jämnt 
fördelat mellan kvantitativa eller kvalitativa angreppsätt och inte så sällan används en 
kombination kvantitativa och kvalitativa metoder. Få studier presenterar monetär värdering 
av studerade effekter. 

Möjligheten att värdera sociala nyttor i monetära termer har belysts i några tidigare 
forskningsprojekt. Genom att kvantifiera och monetärt värdera de sociala nyttorna är 
tanken att dessa nyttor ska få större genomslag i beslutsunderlagen i samhällsplaneringen. I 
det pågående SIGURD-projektet5 som leds av RISE undersöks stadsbyggnadsinvesteringars 
effekter och värden för en hållbar samhällsutveckling med utgångspunkt i så kallad SROI-
metodik (Social Return of Investment). Trivector har tillsammans med samarbetspartners i 
Urban Innovation Lab tidigare provat liknande ansats inom projektet ”Modell för 
inkludering av sociala nyttor i investeringar för stadsområdesutveckling” (även kallat HAI-
projektet)6 med finansiering av Vinnova. 

I ett studentarbete som gjordes med utgångspunkt i HAI kartlades beräkningsunderlag och 
effektsamband rörande sociala nyttor för ett transportrelaterat case, se Söderlund Bohlin 
(2020). Konklusionen har även här varit att det finns ytterst begränsat med 
beräkningsunderlag för många av de sociala nyttor som förknippas med investeringar i 
transport och stadsutveckling liksom bristande kunskap om effektsamband. Frågan är också 
om alla slags sociala nyttor ens låter sig fångas och beskrivas på det kvantitativa sätt som 
samhällsekonomiska analyser innebär. 

Boverket gjorde 2010 en kunskapsöversikt inom ett regeringsuppdrag om socialt hållbar 
stadsutveckling. De gjorde då också en genomgång av studier rörande ekonomisk värdering 
av sociala effekter och konstaterar att områdets komplexitet sannolikt är en bidragande 
orsak till att få sådana studier finns, men också att det politiska intresset för ekonomiska 
utvärderingar tycks ha varit lågt. Genomgången av ekonomisk forskning inom närbesläktade 
områden har beröringspunkter och bör kunna nyttjas i högre grad än vad som hittills gjorts. 
Boverket påtalar dock att det säkerligen också finns ett antal frågeställningar om 
orsakssamband som man bör ställa och utföra empiriskt inriktad forskning på innan man 
försöker kvantifiera och monetärt värdera effekterna. 

5 https://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/sigurd-stadsplaneringsinvesteringars-effekter-
och-varden 
6 https://www.trivector.se/forskning-utveckling/aktuella-projekt/ 
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Mer forskningsstudier och utvärderingar behövs 
Det behövs mer kunskap om hur transportåtgärder bidrar till sociala nyttor och onyttor, 
både i städer och på landsbygder. I forskningsprojektet ”Styrmedel och rättvisa” lyfter 
Winslott Hiselius med flera (2020) fram att det även behövs en större uppmärksamhet på 
sociala effekter av styrmedel liksom på rättviseaspekter. Vi behöver en ökad känslighet för 
hur styrmedel och åtgärder påverkar olika grupper av människor, baserat på till exempel 
kön, ålder, socioekonomi och geografi. De menar att det behövs kompletterande strategier 
för att se till att människor på landsbygden inte lämnas utanför hållbarhetsomställningen av 
transportsektorn och för att öka legitimiteten för de styrmedel och åtgärder som är 
nödvändiga för omställningen. 

Nilsson med flera (2017) konstaterar i sin kunskaps- och forskningsöversikt för effekter av 
kollektivtrafiksatsningar att det behövs mer forskning av samhällseffekter och effekter för 
olika grupper. De menar att det finns en uttalad ambition i forskningen att effektivisera 
resandet och att den tekniska utvecklingen i stor utsträckning ska kunna bidra till detta. 
Detta gäller allt från tidsvinster till möjligheter med informationsspridning till resenärer 
såväl som betalningssystem med mobiltelefoner. Samtidigt konstaterar Nilsson att det 
saknas forskning om hur detta påverkar olika delar av samhället såsom äldre och personer 
med funktionsnedsättningar. 

Det är således viktigt för Trafikverket och andra forskningsfinansiärer att fortsätta 
finansiera forskning som innebär effektutvärdering och andra studier som i kvalitativa 
och/eller kvantitativa termer kan visa på effekter av åtgärder i transportsystemet vad gäller 
sociala nyttor och onyttor. Det är också viktigt att krav ställs på systematisk utvärdering vid 
genomförande av olika åtgärder och att utvärderingsresultat samlas och sammanställs till 
effektsamband. Trafikverket har där en viktig roll att tillhandahålla kompetens- och 
metodstöd för utvärdering och effektsamband i transportsektorn. 
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