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Två uppdrag, en rapport 
Med denna skrift avrapporteras de av Naturvårdsverket utlysta uppdragen "Kun-
skapssammanställning och analys av drivkrafter för transportökning" (Dnr 230-
4043-06 Ht) samt "Kunskapssammanställning och analys av hinder och framgångs-
faktorer för omställning till ett hållbart transportsystem" (Dnr 230-4042-06 Ht). 
Det övergripande syftet med båda uppdragen har varit att: 
 

"utveckla kunskap om vägen till ett samhälle som uppfyller mål för utsläpp av växthus-
gaser och luftföroreningar" (från anbudsförfrågan) 

 
I uppdragen formulerades detta även på ett sådant sätt att Naturvårdsverkets avsed-
da användning av kunskapssammanställningarna angavs. I uppdraget avseende 
drivkrafter för transportökning framställdes denna tillämpning som att: "kartlägga 
och analysera området i avsikt att vi [Naturvårdsverket] ska kunna föreslå åtgärder 
för att bryta trenden med ökning av transporter". Målet är liknande i det andra upp-
draget (omställning till ett hållbart transportsystem), nämligen att använda kunska-
pen för "långsiktigt hållbara system för transporter och energi." I detta uppdrag 
konkretiseras användningen till att bland annat gälla en fördjupad utvärdering av 
miljömålen och utvecklandet av en strategi för effektiv användning av energi och 
transporter.  
 
I uppdragen angavs även flera mer specifika problem och syften. I uppdrag trans-
portökning gällde den övergripande frågan: 
 

 "vad som krävs för att styra mot lägre transportefterfrågan"  

 
Syftet formulerades som att "problematisera förhållandet mellan drivkrafterna som 
påverkar transportefterfrågan och de styrmedel som står till buds för offentliga 
beslutsfattare både inom och utom sektorn." Frågeställningar i uppdrag omställning 
var  
 

"vilka är hindren, bakomliggande problem respektive framgångsfaktorer, vilka lösningar 
kan finnas, hur kan acceptans nås för förändringar och styrmedel"  

 
Här angavs som syften att "kartlägga, beskriva och analysera bakomliggande hin-
der och problem i hela kedjan från åtgärdsförslag till genomförda styrmedel för att 
minska utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar från transporter och vilka 
framgångsfaktorer [som] kan finnas." Arbetet med de båda uppdragen, en arbetsin-
sats motsvarande fem personmånader, har skett integrerat under perioden oktober 
2006 - maj 2007. 

Umeå, Juni 2007 
Karl Johan Bonnedahl Björn Forsberg 
Handelshögskolan vid Umeå universitet UCER, Umeå universitet
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Sammanfattning 
Denna rapport ger en kunskapssammanställning av forskning om drivkrafter bak-
om transporttillväxt, och om villkoren och möjligheterna för att ställa om till ett 
hållbart transportsystem. Med underlag från befintlig forskning och utredning på 
området sker även utvärdering och analys av centrala förklaringsfaktorer och sam-
band. Syftet med rapporten är i sammanfattning att: 
 

• - ange och kategorisera huvudsakliga drivkrafter bakom transport-
ökning samt vägar för omställning till ett hållbart transportsystem 

• - på ett övergripande plan utvärdera kunskaps- och åtgärdsbehov, 
bl.a. med avseende på styrmedelsval.  

 
En förutsättning för att kunna utvärdera åtgärdsbehov är problematisering av de 
förhållanden i samhället som skapar transporttillväxt. Problemområdets och forsk-
ningsfältets omfattning har nödvändiggjort en rad avgränsningar. Till dessa av-
gränsningar kan nämnas vårt val att fokusera på vägtransporter och nationell trafik.  
 
Det inhämtade materialet bygger dels på internationell tidskriftssökning, dels på 
nationell forskning och utredning inom området. Som ett led av studien genomförs 
även en jämförande fallstudie av två svenska kommuner, i avsikt att närmare bely-
sa aktörers roll som förändringsagenter respektive hinder för omställning till ett 
hållbart transportsystem. 
 
En bedömning av vilka drivkrafter till transporttillväxt som framträder som mest 
centrala är i hög grad styrd av perspektiv och fokus. Transportforskningen lägger 
inte sällan tonvikt vid individförklaringar kopplat till värderingar, attityder, vanor 
eller livsstilar. Även om fokus kan skifta, inverkar oftast faktorer av flera olika slag 
(ekonomi, bekvämlighet, tid, värderingar, etc.) som transportgenerande komponen-
ter. Samtidigt som vår översikt markerar betydelsen av en rad enskilda faktorer, 
försöker vi belysa hur dessa ingår och samverkar i större helheter. 
 
Översikten klassificerar drivkrafter till transportökning i fyra breda förklaringsom-
råden. Dessa gäller: vägtrafikens starka ställning i politik och samhällsplanering, 
utvecklingen av den trafikorienterade handeln, den ekonomiska politiken och när-
ingslivets organisation samt den individuella mobila livsstilen. Var och en av dessa 
områden väcker centrala frågor som behöver hanteras vid en omställning till ett 
hållbart transportsystem. För att endast nämna ett exempel på hur politik och sam-
hällsplanering ger luft åt transporttillväxt kan det pekas på hur vägutbyggnad fram-
står som en mycket viktig drivkraft till ökade transporter. Transportforskningen 
ställer här på huvudet det i samhällsdebatten vanligt förekommande argumentet, att 
utbyggnad av vägar endast ska ses som ett svar på de krav som växande trafikvo-
lymer ställer på transportinfrastrukturen. Sedan länge råder dessutom ett trafikpla-
neringsparadigm där utbyggnad av väginfrastruktur i hög grad rättfärdigas med 



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport  

 9 

trendframskrivningar om en fortsatt trafikökning. Möjligheten att genomföra en 
omställning till ett hållbart transportsystem vilar därför på att frågan om vägut-
byggnadens roll som drivkraft för transportökning hamnar under kritisk belysning. 
 
Transporttillväxten måste förstås mot bakgrund av motortrafikens starka och sällan 
ifrågasatta ställning i dagens samhälle. Från samhällets sida sker satsningar på 
vägtrafiken av en mångfald olika skäl: De motiveras av städernas och tätorternas 
utbyggnad och anpassas till nya externhandelsanläggningar och bostadsområden. 
Här framkommer ofta också ett motsatt samband, där nya vägar påverkar lokalise-
ring av olika samhällsfunktioner. Utbyggnad av vägar sker även med hänvisning 
till trafiksäkerhets- och miljöskäl. Vidare har den ekonomiska politiken, med mål 
om att främja ekonomisk tillväxt och en dynamisk arbetsmarknad, en central roll 
som legitimerande grund för satsningar på att öka kapacitet och framkomlighet på 
vägnätet. En faktor som inte får bortses gäller slutligen även hur bilismens värde-
ringar i sig själva ger argument för satsningar på vägtrafiken. Biltrafikanter önskar 
snabba och välunderhållna vägar som gör körningen mer komfortabel och lustfylld. 
I översikten beskrivs också hur en stor del av den bilburna allmänheten aktivt beja-
kar bilburna värderingar, och lika självklart undviker alternativen till bilen i den 
utsträckning det är möjligt. 
 
Satsningar på vägtrafiken sker i hög grad utifrån en logik som alltid kommer att ge 
argument för ytterligare satsningar på vägtrafiken. I rapportens ena fallstudie (av en 
svensk kommun med stark trafiktillväxt) ges exempel på hur vägutbyggnad ger 
argument för satsningar på trafikgenererande anläggningar i bilanpassade lägen, 
som i sin tur skapar kapacitetsproblem på befintlig väginfrastruktur och därför 
föranleder ytterligare vägutbyggnad, etc.  
 
Samhällsstrukturer och aktörsförklaringar tycks likvärdigt viktiga vid en bedöm-
ning av drivkrafterna bakom den starka transporttillväxten i samhället. Utveckling-
en mot växande trafikvolymer formas i en gråzon, där det motortrafikorienterade 
samhällets redan etablerade strukturer återskapas och förstärks av de enskilda sam-
hällsaktörernas (individer, företag, samhällsplanerare, tec.) aktiva handlingar. 
 
En omställning av transportsystemen måste ske i samverkan mellan olika sam-
hällskrafter. Detta i sin tur förutsätter att det finns en handlingsberedskap bland 
samhällets aktörer att verka för en sådan vision. På denna punkt kan vi konstatera 
att det i nuläget råder uppenbara problem, där åtgärder som skulle kunna utgöra 
centrala inslag i en verksam politik för ett hållbart transportsystem i många fall 
möter låg acceptans inom politik, näringsliv och hos den breda folkopinionen.  
 
Översikten klassificerar frågan om en omställning till ett hållbart transportsystem i 
sex delområden, nämligen: samhällsplanering, ekonomisk styrning, överflyttning 
till andra transportslag, teknologi, ny organisation samt attityd- och beteendeför-
ändring. Detta är teman som befinner sig på olika förklaringsnivåer och som på 
uppenbara grunder också är mer eller mindre nära relaterade till varandra. Med 
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utgångspunkt från dessa teman tar diskussionen i slutkapitlet fasta på strategiska 
förutsättningar och tänkbara styrmedel för att stödja en förändring till ett hållbart 
transportsystem. 
 
I slutkapitlet konstateras att många av de lösningsförslag på transporternas miljö-
problem som behandlas av forskningen och även står i fokus för samhällsdiskus-
sionen, rör sådant som inte hotar vår mobila livsstil eller dagens transportintensiva 
ekonomi. Strategier som inte är inriktade på att minska efterfrågan på transporter 
kan dock knappast resultera i en omställning till ett hållbart transportsystem. 
Forskning visar t.ex. att satsningar på att förbättra alternativen till biltransporter får 
en marginell styreffekt om de inte kombineras med åtgärder direkt inriktade på att 
begränsa själva bilanvändningen (i form av tuffa ekonomiska styrmedel, restriktio-
ner, etc.). I slutkapitlet diskuteras hur en omställning i praktiken väcker mer grund-
läggande frågor om behov, normer och intressen.  
 
Den befintliga miljöpolitikens mål och regelverk ger ändå en god plattform för att 
implementera ett hållbart transportsystem. Att utvecklingen fortgår i en ohållbar 
riktning speglar därför krasst en svag värdering av miljövärden och hållbarhetsmål 
i den förda politiken. En förändring av detta sakernas tillstånd bygger ytterst på att 
det sker förändringar av de underliggande normer och värderingar som idag ger 
företräde åt tranportalstrande politiska beslut (både i form av stora punktinvester-
ingar på motorvägar och förbifarter och genom de "små stegens" politik). Resone-
manget är i lika hög grad överförbart på vanliga individer och företag. 
 
I rapporten betonas även den helt avgörande betydelsen av en helhetssyn i arbetet 
med miljöanpassade transportlösningar. Samhällets åtgärder för att minska trans-
portsystemens miljöbelastning bygger idag i högre grad på punktinsatser än på 
helhetsinriktade strategier. Detta är i varje fall den allmänna bilden, som också väl 
åskådliggörs av det talande faktum att transportvolymerna oavbrutet ökar. Allmänt 
sett kan det hävdas att i sig väl motiverade åtgärder idag ofta får en begränsad eller 
obefintlig styrande effekt, genom att de inte följs upp med samordnade insatser i 
andra led av transportsystemet.  
 
 
 



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport  

 11 

Summary 
This report aims at describing and systematizing causes for transport increase, as 
well as solutions for a sustainable transport system. At a general level the report is 
also evaluating needs in terms of knowledge and action (policy instruments, etc.). 
The study is based on Swedish and international research and evaluation related to 
transport and transport policy. 
 
As an integrated part of the report, we are also presenting a comparative case study 
of two Swedish municipalities representing fundamentally different approaches to 
transport policy. The case study is motivated as a way to raise awareness on the 
importance of actors in terms of their role as obstacles or facilitators for change.  
 
The study identifies numerous factors of importance in explaining present growth 
in transport, with emphasis on the following four areas: The role of road traffic in 
policy and planning, the motor traffic orientation within retailing, economic policy 
and the organisation of industry, and, finally, our mobile lifestyle. 
 
Apparently, the development is shaped in close relationship between structural 
conditions and active decisions by individual actors (political decision-makers and 
the administration, business, ordinary citizens). To a certain extent the actors have 
to adapt to existing structures related to the transport system and physical planning. 
Simultaneously, individual actors are also instrumental in reproducing and 
strengthening motorized transport. This is due to the positive attributes associated 
with the motorized lifestyle, the crucial role of the transport system in economic 
policy, the fact that the car define the way planners develop our towns and cities, 
etc. 
 
Correspondingly, we are also identifying central dimensions in developing a sus-
tainable transport system, focusing the role of public planning and economic meas-
ures (such as internalisation), the transfer between modes of transport, new tech-
nology and organisation, and the change in attitudes and behaviour. 
 
In this context we are stressing the importance of addressing the fundamental 
causes of transport increase. Presently, the discussion on policy instruments for a 
sustainable transport system is mostly occupied with measures related to eco-
efficiency and positive incentives in different areas. Although such measures have 
an obvious role in developing a sustainable transport system, they will not result in 
reducing our demand for transport. The key for a less transport intensive society 
includes tougher policy instruments directed towards the use of cars and trucks as 
such (including economic policy instruments, restrictions, etc.) and a re-organizing 
of the economy aimed at reducing the needs for transportation. Strategies for a 
sustainable transport system also have to start from a comprehensive view of the 
problem.  
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1. Problembeskrivning och syften 
Transporter är en förutsättning för att samhället ska fungera, och bidrar till att 
främja en rad sociala och ekonomiska värden. Detta är oomtvistligt. Lika obestrid-
ligt är att transporter också medför en betydande miljöpåverkan. Denna rapport 
närmar sig frågan om transporternas miljöbelastning från både en probleminriktad 
och en lösningsinriktad utgångspunkt. Uppdragsbeskrivningen (se förordet) innebär 
att några viktiga förutsättningar redan är givna. Vi vet att transporterna, med flera 
olika mått, länge har ökat och vi vet att de medför skador, bland annat genom bi-
dragen till global uppvärmning och de hälso- och miljöproblem som orsakas av 
luftföroreningar. Denna kunskapssammanställning och analys av orsaker bakom 
transportökningar och villkor för eftersträvade transportminskningar ska således 
relateras till de problem som följer av transporter. Uppdragsbeskrivningen tar fasta 
på transporternas utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar.  
 
Målet om ett hållbart transportsystem anknyter emellertid inte enbart till frågor om 
luftföroreningar. En omställning av transportsystemen motiveras även av en rad 
andra direkta skadeverkningar av trafiken, däribland: skador på människor med 
följande individuella tragedier; ekonomiska konsekvenser av trafikskador (in-
komst- och produktionsbortfall samt vårdkostnader); trafikskadade och dödade 
djur; buller; estetisk förändring av landskapet (kultur- och naturmiljö); undanträng-
ning av andra aktiviteter och markutnyttjanden. 
 
Sådana förhållanden väcker frågan om det är möjligt att förena ökade trafikvoly-
mer med en hållbar utveckling, även om driften av fordon i framtiden inte skulle 
generera växthusgaser och luftföroreningar. Utöver konsekvenser som de ovan 
nämnda beror detta även på mer indirekta konsekvenser som t.ex. resursåtgång vid 
fordonstillverkning1 eller mark- och resursanvändning för att expandera och under-
hålla infrastruktursystemen.  
 
Det är angeläget att samtliga konsekvenser tas i beaktande vid beslutsfattande som 
syftar till att tillfredställa allmänintressen och uppnå ett hållbart samhälle. I utred-
ningsarbetet har vi emellertid utgått från uppdragens primära avgränsning, det vill 
säga trafikens alstrande av miljöproblem, och då särskilt växthusgaser och luftför-
oreningar. Arbetet har vägletts av två syften av deskriptiv natur, att ange och ex-
emplifiera huvudsakliga: 
 

• drivkrafter bakom transportökning 
• vägar för omställning till ett hållbart transportsystem 

 

                                                      
 
1
 T.ex. kräver tillverkning av en normal personbil en insats av 27 till 42 fat olja (Schaefer 2007); detta 

gäller i lika hög grad s.k. miljöbilar. 
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Ett sätt att betrakta dessa syften är som sökandet efter orsakssamband. Medan det 
första fokuserar orsaker bakom transportökningarna innebär det andra, med vår 
avgränsning, i princip sökandet efter möjliga orsaker till en motsatt utveckling.2 
Identifieringen av både problem och lösningar utgår från forskning och utrednings-
arbeten inom området. Viktigt att betona i sammanhanget är samhällets och det 
individuella beslutsfattandets komplexitet. I den sociala, politiska och ekonomiska 
verklighet där transport- och styrmedelsbeslut tas kan det därför inte tas för givet 
att samband går att beskrivas som entydiga och kausala. Rapporten gör givetvis 
inte heller anspråk på att presentera en definitiv katalog av orsaker till, och lös-
ningar på, transporternas miljöproblem.  

Till arbetets två deskriptiva syften ska läggas två syften av analytiskt slag: 
 

• Att kategorisera drivkrafter bakom transportökning respektive vägar 
för omställning på ett sätt som är relevant för den avsedda kunskaps-
tillämpningen  

• Att på ett övergripande plan utvärdera kunskaps- och åtgärdsbehov, 
bl.a. med avseende på styrmedelsval 

 
Kunskapssammanställningen bygger på svensk och internationell transportrelaterad 
forskning. Dessutom genomförs en jämförande kommunfallstudie, med avsikt att 
närmare åskådliggöra aktörers betydelse för att forma utvecklingen på trafikområ-
det.  
 
Mot bakgrund av målen med rapporten är det väsentligt att hålla i minnet att kun-
skapen redan i utgångsläget är omfattande och i vissa avseenden entydig: Vi kan 
redan på ett auktoritativt sätt fastslå att trafikvolymerna ökar kraftigt, att ökningen 
inte kan förväntas avstanna (särskilt inte på global nivå) och att trafiken medför 
allvarliga miljöproblem. Enbart med beaktande av detta är implikationerna entydi-
ga och kunskapsbehovet ligger således inte på denna nivå.3 Den befintliga kunska-
pen om orsaker bakom trafikökningar och effekten av styrmedel kan heller inte 
sägas vara obetydlig.  
 
Däremot kan rapporten bidra med en lättillgänglig och användbar kategorisering av 
drivkrafter respektive omställningsmöjligheter som underlag för prioriteringar av 
styrmedel, etc. Som framgår av rapportens syften finns även en analytisk ambition. 
Med utgångspunkt från forskningsöversikten kommer vi att utvärdera problem och 
möjligheter för en omställning till ett hållbart transportsystem. Till arbetets analy-
tiska anspråk hör bl.a. att problematisera de intresse- och målkonflikter som gör att 
olika samhällsaktörer (inklusive privatpersoner) inte tar tillräcklig hänsyn till det 

                                                      
 
2
 I den löpande texten översätts frågan om drivkrafter bakom transportökning ofta kort och gott till 

"drivkrafter". Vägar att nå ett hållbart transportsystem sammanfattas i termer av "lösningar", "faktorer för 
omställning" och liknande. 
3
 En kort redogörelse för trafikutvecklingen och trafikens miljöproblem ges i ett följande kapitel  
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väl kända sambandet mellan transporter och miljöproblem. Vi har således anled-
ning att återkomma till detta senare i rapporten.  
 
Rapportens avgränsningar och genomförande behandlas i följande kapitel, där även 
rapportens disposition ges. I Appendix A diskuterar vi de centrala begrepp som 
anges i uppdragsbeskrivningarna, med avseende på hur dessa förstås och används i 
rapporten. Två av uppdragsbeskrivningens nyckelbegrepp har vi dock funnit anled-
ning att behandla i samband med diskussionen om avgränsningar i följande kapitel. 
Detta gäller frågan om hur vi förhåller oss till styrmedel i studien, samt vår av-
gränsning i rapportens behandling av frågan om ett hållbart transportsystem. 
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2. Tillvägagångssätt 
Avgränsningar och preciseringar 
Problemområdets omfattning ställer krav på avgränsningar. Den totala mängden 
relevant forskning och utredning är närmast oöverstigligt stor. Därtill är spännvid-
den betydande och specialiseringarna många, ibland även svårtillgängliga för nå-
gon som ej tillhör samma specialitet. I våra sökningar har ambitionen varit att ba-
lansera relevanskriterier med genomförbarhet, vilket även handlar om valet mellan 
vad som kan uppnås i termer av bredd respektive djup i en undersökning. Ställ-
ningstaganden kring dessa frågor föranledde följande avgränsningar. 
 
Hållbart transportsystem - avgränsning till transpo rtvolymer 

Uppdragsbeskrivningen avser med ett hållbart transportsystem att transporterna i 
samhället inte ska motverka målen för växthusgaser och luftbundna föroreningar. 
Denna utmaning behöver sättas in i ett större socialt sammanhang, som bl.a. kan 
aktualisera frågor om hur samhället är organiserat, människors val av livsstil, etc. 
Våra utgångspunkter är dock att ett hållbart transportsystem inte endast kräver en 
överflyttning från mer till mindre miljöstörande trafikslag utan även en minskning 
av miljöstörande transportvolymer. I rapporten kopplas följdaktligen omställning 
till ett hållbart transportsystem till trafikvolymer, och inte till val av tekniska lös-
ningar. 
 
Det är visserligen uppenbart att tekniska lösningar som nya drivmedel, partikelfil-
ter, förbränningseffektivitet o.dyl. är viktiga inslag för att gå mot ett hållbart trans-
portsystem (vilket då sker i termer av ekoeffektivitet, energiskiften etc.). Sådana 
vägar mot hållbarhet är av mångahanda slag, har delvis omdiskuterade konsekven-
ser och är därför svårbedömda.4 Med dagens kunskap om transporternas miljöbe-
lastning är det dock uppenbart att det finns begränsningar för en huvudsakligen 
teknikdriven omställning till ett hållbart transportsystem (se t.ex. Åkerman 2000 
m.fl. och EEA 2006a). Detta beror på de fortsatta ökningarna av transportvolymer-
na, vilka motverkar effektivitetsvinster, men även på den resursåtgång, markan-
vändning och relaterade miljöstörning som uppkommer genom transportsektorn. 
En diskussion kring olika tekniska lösningar på transporternas miljöproblem ligger 
följaktligen utanför ambitionerna med denna samhällsvetenskapliga rapport. 
 
 
Avgränsning till vägtransporter 

Vi har valt att avgränsa studien till vägtransporter, vilka står för den största ande-
len av transportvolymerna (se kapitel 3). I rapporten behandlas både personbils-
transporter och tunga transporter. Tyngdpunkten ligger dock på personbilar, som 

                                                      
 
4
 När rapporten skrivs pågår exempelvis en intensiv samhällsdebatt om etanolens för- och nackdelar 

som fordonsbränsle. 
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volymmässigt står för den största delen av vägtrafiken (det kan samtidigt noteras 
att vissa generella resonemang om drivkrafter till transportökning i praktiken är 
giltiga för både persontrafik och tung trafik). 
 
Avgränsningen till vägtransporter är förstås inte helt invändningsfri. Särskilt flyget 
har allt mer kommit i skottgluggen i miljödebatten. Detta sammanhänger både med 
det faktum att flygtrafiken har vuxit synnerligen kraftigt (vilket inte bara gäller 
nationellt utan i än högre grad internationellt) och med att flygtrafiken är mer kli-
matpåverkande än andra trafikslag. Även sjöfarten är växande och medför allvarli-
ga miljöproblem. Med hänsyn till olika trafikslags särskilda förutsättningar skulle 
en inkludering av flyg och sjöfart dock ställa krav på separata, och alltför resurs-
krävande, behandlingar av drivkrafter, förutsättningar, möjliga styrmedel m.m. 
 
Huvudfokus på nationell trafik 

När det är tillämpligt har arbetet även avgränsats till att söka förklaringar som rör 
nationell trafik (Sverige), bland annat för att styrmedel i hög grad följer statsgrän-
ser. Detta gäller när förhållanden som administrativa strukturer, regelverk, före-
tagsorganisation eller andra samhällsförhållanden av betydelse för transporter eller 
omställning är, eller kan antas vara, specifika för Sverige. När den nationella trafi-
ken och dess förutsättningar i Sverige påtagligt påverkas av internationella förhål-
landen (som internationell handel och reglering inom EU) tas dessa i beaktande när 
det gäller drivkrafter för transportökningar. Vid behandlingen av omställning har 
dock den nationella arenan tolkats som avgränsande för uppdraget. Förändrings-
processer i riktning mot omställning på internationell eller global nivå, vilka onek-
ligen är viktiga, ligger således utanför rapportens räckvidd. Det kan tilläggas att 
rapporten även har ett ganska starkt fokus på offentliga aktörers roll (stat och 
kommuner), vilket i hög grad följer av uppdragsbeskrivningen. 
 
Avgränsningar kopplade till sociala faktorer och sy stemnivån 

En genomgripande behandling av samtliga relevanta förklaringsfaktorer låter sig 
givetvis inte göras i ett arbete av detta format. En större avgränsning som gjorts 
gäller sociodemografiska förhållanden. Genom att behandla fysiska strukturer och 
ekonomiska förhållanden berörs visserligen boende och inkomst (som delförklar-
ingar bakom transportbeteende). Kön, ålder, yrke etc. har dock bedömts ligga utan-
för uppdragets räckvidd, med anledning av den avsedda tillämningen av kunskaps-
sammanställningen (exempelvis bör dock vetskapen om att män kör mer bil än 
kvinnor kunna ge underlag för riktade styrmedel). Dessutom har många av de fak-
torer som kan bedömas viktiga endast berörts översiktligt. Detta gäller systemfak-
torer av olika slag, t.ex. kopplade till den internationella ekonomin eller EU, och 
psykologiska förklaringsfaktorer. Även dessa är uppenbarligen viktiga för att förstå 
dynamiken bakom de ökade transporterna i samhället och om möjligheten för om-
ställning till ett hållbart transportsystem.  
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En övergripande behandling av styrmedel 

Frågan om styrmedel för ett hållbart transportsystem behandlas i rapportens slutka-
pitel. De huvudsakliga kategorier av styrmedel som diskuteras i miljöpolitiska 
sammanhang är reglering, information och ekonomiska styrmedel. Avsikten med 
studien är inte att tillhandahålla specifika rekommendationer om styrmedelsval för 
att hantera olika aspekter av transportsystemens miljöbelastning (t.ex. beträffande 
vilka specifika styrmedel som enskilt eller i samverkan bör användas för att minska 
trafikbelastning i storstäder, vilka nivåer på skattesatser som är lämpliga, hur par-
keringsnormer ska utformas o.s.v.). Uppdraget möjliggör inte sådana detaljerade 
synpunkter. Däremot ska kunskapssammanställningarna avseende drivkrafter och 
omställning ge ett underlag för diskussion om ändamålsenliga styrmedel, där styr-
medel behandlas i övergripande kategorier. En problematiserande kommentar om 
styrmedelsbegreppet ges i kapitel 4. 
 

Materialinsamling 
Arbeten av detta slag innebär en avvägning mellan bredd och djup. Att uppdraget 
är en kunskapssammanställning ger med nödvändighet en tonvikt mot det förra. Ett 
sätt att uttrycka den stora spännvidden i kunskapsfältet är genom de olika utgångs-
punkter, såväl teoretiskt som empiriskt, som förekommer bland tillgängliga forsk-
nings- och utredningsarbeten. Exempel på frågor som belyses av transportforsk-
ningen är studier av konsumenters eller privatpersoners transportbeteenden, studier 
av bebyggelsens eller infrastrukturens betydelse för transportvolymer, eller den 
internationella arbetsfördelningens transportflöden. Detta kan ofta även översättas 
till akademiska dicipliner eller fält som beteendevetenskap, kulturgeografi, interna-
tionell ekonomi och så vidare. Exempel på mer empiriska utgångspunkter i forsk-
nings- och utredningsarbeten är transportflöden till följd av arbetspendling i en 
specifik region eller ändrade transportmönster som konsekvens av en externhan-
delsetablering i en kommun. Vi har haft anledning att söka information inom delar 
av båda dessa heterogena kategorier av arbeten. Den stora spännvidden har dock 
nödvändiggjort en rad olika val för att reducera komplexiteten. En del i detta var att 
genomföra en kategorisering av resultaten från en inledande allmän och systema-
tisk sökning i vetenskapliga transporttidskrifter.  
 
Tidskriftssökning 

Sökningen i vetenskapliga tidskrifter har inte endast genomförts för att nå uppdra-
gets specifika syften; avsikten har även varit att ge en överblick över hur transport-
utveckling och den relaterade miljöproblematiken prioriteras och problematiseras i 
transportforskningen. En detaljerad redogörelse för kriterier och sökning ges i ap-
pendix B. Sökningens huvuddrag kan beskrivas som en systematisk genomgång av 
transporttidskrifter, där systematiken bl.a. uttrycks i val av tidskrifter och genom-
gång av texter. Samtliga abstract lästes i tre årgångar av följande tre tidskrifter:  
Transport Reviews, Transportation Research Part D: Transport and Environment 
och Transportation. Vid behov granskades även artikeltexterna översiktligt. Totalt 
granskades 283 artiklar i 52 nummer av de utvalda tidskrifterna. 
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Problemspecifik litteratursökning 

Forsknings- och utredningsöversikten baserar sig även på en mer riktad sökning, 
mot just transportutveckling och hållbara transportsystem. Kärnan i denna del av 
arbetet är en genomgång av studier från följande inhemska myndigheter: Natur-
vårdsverket, SIKA, Vägverket samt VTI. Därtill har vi översiktligt kartlagt forsk-
ning från transportforskningsmiljöer vid olika lärosäten, nämligen vid KTH, Lunds 
universitet (Trafik och väg) samt Umeå universitet (TRUM). Det finns även andra 
svenska lärosäten som bedriver transportrelaterad forskning, t.ex. Chalmers. Ensta-
ka studier därifrån samt från andra institutioner (som Europeiska miljöbyrån) ingår 
i rapportens underlag, men, av naturliga skäl har vi inte haft möjlighet att bekanta 
oss med samtlig problemrelevant forskning. Vår bedömning är likafullt att översik-
ten fångar sådana kriterier och rön som är centrala inom forskningsfältet i stort (de 
genomgångna studierna hänvisar också till många arbeten som vi inte haft resurser 
att inhämta). Det bör noteras att merparten av den forskning som vi har kommit i 
kontakt med befinner sig på en detaljnivå som är alltför hög för en allmän översikt 
som denna. Detta kännetecknar t.ex. i hög grad den forskning som publiceras av 
VTI. 
 

Ett åskådliggörande fall 
Vi har även sett det angeläget att tränga in under generella förklaringsfaktorer, för 
att närmare åskådliggöra betydelsen av de enskilda ställningstaganden som skapar 
utvecklingen på transportområdet. Det blir annars svårt att ge rättvisa åt den bety-
delse aktörer utövar genom sina aktiva val att antingen bidra till fortsatt transport-
tillväxt eller till att bryta denna trend. Konkret genomförs en jämförande fallstudie 
av två kommuner som representerar två olika utvecklingstrender för vägtrafiken 
(kapitel 8). Aktörerna är i detta fall kommunledningar och andra nyckelaktörer 
kopplade till den lokala trafik- och bebyggelseplaneringen. Empiriskt bygger fall-
studien dels på kommunala dokument och annan sekundärdata, dels på intervjuer 
med representanter för de undersökta kommunerna som genomfördes under våren 
2006 i samband med en annan studie (Bretzer, Forsberg & Bartholdsson 2006). 
 
Varför kommuner? Även om denna studie avser det nationella sammanhanget be-
höver detta av nödvändighet relateras till skeenden på andra samhällsnivåer. An-
svaret för trafikplanering och vägnät delas i Sverige mellan stat och kommuner. 
Det kommunala planmonopolet anger gränser för vad som kan påverkas genom 
nationell styrning. Av bl.a. detta skäl är kommunerna en huvudaktör för att möjlig-
göra en omställning av transportsystemen.  
 
Umeå kännetecknas av en kraftig trafiktillväxt och får därför åskådliggöra frågan 
om drivkrafter bakom transporttillväxt. Det andra fallet, Lund, är en kommun som 
lyckats bryta en tidigare stark trafikökning och som ofta beskrivs som ett fram-
gångsexempel för en hållbar trafikplanering. Lund åskådliggör därmed frågan om 
omställning till ett hållbart transportsystem. Skälen till att jämföra just dessa båda 
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kommuner är även deras i övrigt inbördes stora likheter. Lund och Umeå är två av 
landets ledande universitetsorter med stark kunskapsindustri, inflyttning och en 
dynamisk ekonomi. Kommunerna är dessutom jämnstora befolkningsmässigt, med 
en i nationell jämförelse ung befolkning. Det stora antalet studenter, som i stor 
utsträckning saknar tillgång till bil, innebär också att det finns en stark cykelkultur 
på båda orterna.  
 
Vilka huvudsakliga förklaringar finns då till den radikala skillnaden beträffande 
transportutvecklingen i Lund och Umeå? Här uppmärksammar vi betydelsen av 
politisk styrning och trafikplanering samt den lokala utvecklingen inom handeln. 
Fokuseringen av enskilda aktörers förehavanden och bevekelsegrunder kan sedan 
återföras och stärka diskussion och analys av den allmänna samhällsutvecklingen i 
slutkapitlet. 
 

Disposition 
Nedan redovisas dispositionen för den fortsatta rapporten. 
 
Kapitel 3. Här ges en allmän bakgrund till trafikutvecklingen i ett svenskt och eu-
ropeiskt perspektiv, samt till trafikrelaterade miljöproblem. Därmed ges närmare 
konkretion åt de problem som utgör en utgångspunkt för denna kunskapssamman-
ställning. 
 
Kapitel 4. Rapportens behandling av villkoren för en omställning av transportsy-
stemen väcker en rad principiellt viktiga frågor. Det är angeläget att sätta in studi-
ens frågor i ett sammanhang som bl.a. berör ansvarsroller och samhällskontexten. 
Som en bakgrund till översikten och de bedömningar som görs senare i texten re-
dovisas i detta kapitel en problematisering av sådana principiella frågor. 
 
Kapitel 5. Detta kapitel behandlar den genomgång av internationell transportforsk-
ning som utgör en viktig del av underlaget till kunskapsöversikten. Genomgången 
syftar dels till att undersöka i vilken utsträckning de frågor som står i fokus för 
studien uppmärksammas i internationell transportforskning, och mer specifikt vilka 
aspekter forskningen då tar fasta på. Vår kategorisering av internationell transport-
forskning står i den meningen på egna ben, med koppling till det delsyfte som 
handlar om att kategorisera förklaringsfaktorer. Samtidigt utgör genomgången 
alltså även ett viktigt underlag för översikten av drivkrafter och omställningsfakto-
rer i de två följande kapitlen. 
 
Kapitel 6. I detta kapitel redovisas och kategoriseras drivkrafter till transportök-
ning. Underlaget för denna översikt är dels den internationella transportforskning 
som systematiseras i kapitel 5, dels nationell forskning och utredning på området. 
Kapitlet är således relaterat till de delsyften som handlar om att beskriva drivkrafter 
bakom transportökning, samt att kategorisera dessa. 
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Kapitel 7. Här belyses omställning till ett hållbart transportsystem, med utgångs-
punkt från huvudteman inom forskning och utredning. Underlaget och tillväga-
gångssättet till översikten är detsamma som i kapitel 6. Dessa båda kapitel utgör 
själva kärnan i rapporten. Kapitlet är kopplat till de delsyften som avser att beskri-
va vägar för omställning till ett hållbart transportsystem, samt att kategorisera des-
sa. 
 
Kapitel 8. Här redovisas den fördjupande fallstudie som beskrivits ovan. Avsikten 
är alltså att i form av en jämförande kommunstudie belysa aktörers roll som hinder 
eller möjliggörare för omställning till ett hållbart transportsystem. Ambitionen 
därvid är att stärka den generella översikten av transportgenererande faktorer och 
omställningsvillkor i de båda föregående kapitlen. Fallstudien ingår således till-
sammans med de båda föregående kapitlen i underlaget till slutkapitlets analys och 
diskussion.  
 
Kapitel 9. Det avslutande kapitlet ger en uppsummering av de teman och resultat 
som redovisas i kapitel 5-8. Dessutom utvecklas här en syntes av den kunskaps-
massa som presenteras i rapporten, i form av problematisering, analys och rekom-
mendationer. Frågan om styrmedel för omställning till hållbara transportsystem 
ägnas därvid visst utrymme. 
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3. Trafikutveckling och miljöpro-
blem 
Inledning 
Detta kapitel beskriver översiktligt trafikutvecklingen och trafikrelaterade miljö-
problem. Utgångspunkten är svenska och europeiska data. Fokus ligger på vägtra-
fiken, men vissa uppgifter för andra trafikslag redovisas också för att ge en jämfö-
rande bild. Då det är just trafikens miljöproblem som problematiseras behöver de 
uppgifter som ges även sättas in i ett globalt perspektiv. Till starka volymökningar i 
vår del av världen kommer då än kraftigare volymökningar, eller förväntningar på 
sådana, i andra delar av världen. Det är de sammantagna globala miljökonsekven-
serna av trafiken som är relevanta i relation till en rad gränsöverskridande miljö-
problem, inte minst klimatförändringarna.  
 
Följande basdata ger bakgrund till kapitlets genomgång av trafiken och dess miljö-
problem:  

• Det svenska vägnätet omfattar 415.000 km, varav 135.000 km all-
män väg (Vägverket 2007) 

• Antalet personbilar i trafik överstiger fyra miljoner. Antalet ökade 
med cirka 500.000 (13%) under tioårsperioden 1994-2003 (SIKA 
2005, s48). 

• Antalet lastbilar i trafik överstiger 400.000, vilket innebär en ökning 
med dryga 100.000 (39%) under tioårsperioden 1994-2003 (SIKA 
2005, s50). 

• Antalet företag med anknytning till vägtransporter översteg 17.000 
år 2003. Fler än 93.000 personer var anställda i dessa företag (SIKA 
2005, s30) 

• Transportsektorns energianvändning (inklusive utrikes sjöfart) upp-
gick till 108 TWh år 2002 (SIKA 2005, s46) 

 

Trafikvolymer 
Sverige 

Ett övergripande mått på transportvolymerna i Sverige ges i följande tabell över 
trafikarbetet i fordonskilometer sedan 1950 (SIKA 2007). Ökningstakten torde vara 
det mest gripbara. Vi kan då bland annat se att den totala trafikvolymen är mer än 
14 gånger större idag än 1950. Ökningstakten har dock fallit, sett över hela perio-
den. Under 1980-talet ökade volymen med 25% och under 1990-talet med 8%. 
Jämför vi utvecklingen för olika motorfordonsslag har personbilstrafiken haft den 
ojämförligt kraftigaste utvecklingen under efterkrigstiden. Den är nu nära 30 gång-
er så stor. Lastbilstrafiken är med detta mått nära fem gånger större, busstrafiken 
har tredubblats medan motorcykeltrafiken visserligen har fluktuerat kraftigt men är 
relativt oförändrad över den längre tidsperioden.  
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Tabell 3.1: Trafikarbetet i Sverige 1950-2004, milj oner fordonskilometer 

År Personbil Lastbil
5
 Totalt 

1950 2.275 2.165 5.143 

1960 14.350 4.796 20.413 

1970 31.021 5.012 37.065 

1980 45.192 5.414 51.573 

1990 55.808 7.243 64.310 

2000 59.654 8.599 69.667 

2004 62.971 10.065 74.599 

Källa: SIKA. Statistik (http://www.sika-institute.se/Templates/Page.aspx?id=616. Excel-
fil hämtad 2007-03-15) Beräkningsmetoderna ändrades 1990. 

 
Om vi istället betraktar transporterna i Sverige utifrån individers förflyttning är det 
vanligaste målet för våra resor arbetet eller skolan, följda av fritidsaktiviteter 
(SIKA/SCB 2002, s11). En genomsnittlig dag (2001) reste svensken 44 km, varav 
29 km med bil, 2,9 km kollektivt och 1,5 km till fots eller cykel (SIKA/SCB 2002, 
s12). Av betydelse för möjligheterna till omställning från ett bilorienterat trans-
portmönster är att bilen även används vid korta resor; vid 42% av resorna kortare 
än 5 km användes bil (SIKA/SCB 2002, s12-13). Vidare var nära hälften av alla 
arbetsresor kortare än 5 km medan mindre än en tjugondel var längre än 5 mil. 

 
Totalt uppgick persontransportarbetet till 125 miljarder personkilometer år 2002 
(SIKA 2005, s64). Av denna mängd stod vägtrafiken för 105 miljarder personki-
lometer. Trafikökningen med detta mått var totalt 14 miljarder personkilometer, 
eller 12,6%, mellan 1993 och 2002. Vägtrafiken med motorfordon (personbil, buss 
och MC) stod för den största ökningen under perioden, dryga tio miljarder person-
kilometer. Därav svarade resor i personbilar för mer än åtta miljarder personkilo-
meter. Det kan noteras att ökningen var klart större under den senare delen av tio-
årsperioden: 1993-1997 ökade vägtrafiken med 2,3% och 1998-2002 med hela 
7,6%. Den sammantagna bilden kan sägas vara stora volymer (utslaget på befolk-
ningen har vi en förflyttning på närmare 14.000 km per individ och år), en kraftig 
ökningstakt och en stark dominans för personbilstransporter.  

 
”Bilen är det vanligaste transportmedlet, oavsett ärende, och används vid nästan 60 
procent av alla resor. Resor till fots eller med cykel utgör cirka 30 procent av resorna. 
Fritidsresor utgör det största enskilda ärendet, nästan 35 procent av alla resor. Resor 
till och från arbete och skola utgör drygt 25 procent av alla resor. Inköps- och service-
resor utgör ungefär lika stor andel. En stor del av resorna, 40 procent, är kortare än 2,5 
km.” (SIKA 2005, s 65) 

 
Bilens dominans är ytterligare något större om man använder persontransportarbe-
tet i kilometer som mått. Endast tre procent av inrikes persontransporter görs då till 
fots eller med cykel (SIKA 2005).  
 

                                                      
 
5
 Samtliga storleksklasser (bearbetade data). 



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport  

 23 

Av övriga trafikslag har flygtrafiken vuxit. Det totala antal landningar på svenska 
flygplatser med linjefart och chartertrafik har visserligen varit högre än de dryga 
420.000 som uppmättes 2005 (SIKA 2006, s25). Antalet passagerare har dock ökat 
mer eller mindre kontinuerligt, till cirka 25 miljoner år 2005. Detta motsvarar en 
40-procentig ökning sedan 1990. Utrikestrafikens andel av trafiken från svenska 
flygplatser, mätt i antal passagerare, är cirka 70% (SIKA 2006, s25). Även person-
transporterna på järnväg har ökat sedan 1990, ca 35%, efter att ha stått stilla under 
1980-talet. 
 
Om vi övergår till godstransporter sker även där majoriteten av inrikestrafiken på 
väg, när man räknar i vikt: År 2003 var andelen 60% medan sjöfarten stod för en 
knapp tredjedel och järnvägen en dryg tiondel (SIKA 2005, s71). Mätt i trans-
portarbete blir dock sjöfartens andel nästan jämnstor med vägtrafikens 40%. 

 
”Vägtransporterna dominerar kraftigt på kortare sträckor. Ju längre transporter, desto 
jämnare blir fördelningen mellan trafikslagen. På sträckor över 30 mil är sjöfarten det 
dominerande transportsättet.” (SIKA 2005, s71) 
 

Sjöfarten är än mer betydelsefull i den internationella handeln. Även trafiken på 
svenska farvatten domineras av utrikes gods. Järnvägen registrerades för 22% av 
godstransportarbetet i tonkilometer 2003. Ser man till utvecklingen har de totala 
transporterna ökat och vägtrafiken har ökat kraftigast. Under tioårsperioden fram 
till 2003 ökade det totala godstransportarbetet i Sverige med 15 %. Transportarbe-
tet med lastbil ökade med 22 %, sjöfarten med 12 % och järnvägen med 5% (SIKA 
2005, s72). Bantrafiken har visat en relativt svag utveckling ända sedan 1970-talet. 
Godstransportarbetet har fluktuerat mellan 18 och 20 miljoner tonkilometer under 
flertalet år sedan mitten av 1980-talet. 
 
Europa 

Globalt finns betydande skillnader i ekonomiers transportintensitet och befolkning-
ars användning av transportmedel. Den stora skiljelinjen finns i princip mellan rika 
och fattiga länder. En indikation på skillnader kan exempelvis ges genom följande 
data avseende vägnät och personbilar i några olika länder (Världsbanken 2007): 
 

Tabell 3.2 Vägnät och personbilar i olika delar av världen 

Land Totalt vägnät (km) Personbilar per 1.000 inv. 

Kanada 1.409.000 561 

Belgien 150.000 470 

Sverige 425.000 455 

Tjeckien 128.000 358 

Bulgarien 102.000 295 

Vitryssland 93.000 168 

Costa Rica 36.000 103 

Albanien 18.000 47 

Zimbabwe 97.000 44 

Kina 1.810.000 10 
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När hållbarhetsmål diskuteras är det av värde att göra internationella jämförelser 
som denna. Om endast Kina skulle nå vår fordonstäthet, och därför öka sin bilpark 
45 gånger, skulle det innebära ett tillskott med mer än 500 miljoner fordon till den 
globala bilparken. Lika svårt som det är att förknippa detta med hållbar utveckling 
är det att lägga ett större ansvar på kineser än på svenskar. Det svenska mycket 
fordonstäta och transportintensiva samhället, samt väg- och fossilberoende trafik-
systemet, har stora likheter med övriga Europa. Följaktligen har vi även i Europa 
sett kraftiga transportökningar under många år. Det totala persontransportarbetet 
inom EU-23 steg från 4.537 till 6.116 mdr personkilometer mellan 1990 och 2003, 
d.v.s. en ökning på cirka 35% (EEA 2007, s 376). Allra störst är ökningstakten för 
flygtransporter.  

 
"The demand for air transport shows a yearly increase of 6.3 % for domestic air trans-
port, 8.0 % for intra-European and 9.2 % for extra-European air transport. For the 
1990–2000 period, the growth totalled at 97 %." (EEA 2003, s3) 
 

Personbilen dominerar dock, i Europa liksom i Sverige, som färdmedel. År 2003 
företogs 69% av alla persontransporter med bil inom EU 15 (EEA 2007, s38). Fly-
gets andel var 11%, busstrafiken stod för 7%, järnvägen för 5% medan cykel- och 
gångtrafik endast stod för 3% av persontransporterna, mätta i personkilometer. 
Lägst s.k. bilberoende finns i Grekland (51%) och på Irland (45%). Grekerna åker 
istället mer buss och motoriserad tvåhjuling medan irländarna flyger betydligt mer 
än EU-genomsnittet. Svenskens transportbeteende ligger däremot väldigt nära 
genomsnittet för EU 15. 
 
Även godstrafiken är i första hand förlagd på väg inom Europa, och liksom i Sveri-
ge har den varit i kraftig tillväxt. En skillnad är den betydelsefulla kanaltrafiken 
inom delar av Kontinentaleuropa. EU:s transportpolitik (European Commission 
2001) har haft en uttalad och miljörelaterad ambition att uppnå ett skifte mellan 
transportslag, innebärande en revitalisering av järnvägarna, ett främjande av sjöfar-
ten och ett "kontrollerande" av flygets tillväxt. När det gäller godstransporter visar 
följande tabell utveckling och andelar inom EU för de tre stora trafikslagen.  
 

Tabell 3.3 Godstransporter i EEA-30 1992–2004 (mdr ton-km) 

 Väg Järnväg Inrikes vattenvägar 

 mängd andel mängd andel mängd andel 

1992 1.204 72% 356 21% 112 7% 

2004 1.911 79% 388 16% 134 6% 

Förändring +59% +7 +9% -5 +20% -1 

Källa (bearbetad): EEA 2007, s 36, tabell 2. 

 
I relation till de politiska målsättningarna ligger således de största ökningstakterna 
på 'fel' trafikslag. En annan viktig, och problematisk, policyfråga gäller relationen 

                                                      
 
6
 Andra uppgifter förekommer också, även i EEAs egen rapportering.  
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mellan ekonomisk tillväxt och transporter (European Commission 2006). Samtidigt 
som tillväxtens komponenter (konsumtion, produktion, handel) är starkt beroende 
av transporter finns förväntningar på att ekonomisk utveckling ska föra med sig en 
effektivisering inom transportsystemet (begreppen decoupling och disconnection 
används).7 Utvecklingen inom Europa, som i ett globalt sammanhang torde ligga 
långt framme i ekonomisk och organisatorisk effektivitet, har dock inte varit av ett 
sådant positivt slag under senare år. Mellan 1992 och 2004 ökade istället transport-
intensiteten per ekonomisk värdeenhet (EEA 2007, s35): 
 

Tabell 3.4 Samband mellan godstransporter och ekono misk aktivitet (ton-km per 1.000 
euro nationalprodukt, GDP) 

Område 1992 1995 2004 

EEA 30 250 268 276 

EU 15 200 215 225 

Sverige 244 266 237 

 
Varje enhet av den ekonomiska välfärden kräver således mer transporter idag 
(2004) än tidigare. Det bör anmärkas att jämförelsens startår, 1992, sammanföll 
med måldatumet för förverkligandet av Europas inre marknad – något vi har anled-
ning att återkomma till i kapitel 6. För EU 15 ger tabellens värden en årlig genom-
snittlig försämring av effektivitetsvärdet (d.v.s. ökad godstransportintensitet i sam-
hället) med cirka en procent. Uppgifterna för Sverige är mer svårtolkade. Vi före-
faller dock ha en något mer godstransportintensiv ekonomi än genomsnittet för 
EU:s kärnländer. Tilläggas bör att de östeuropeiska länderna över lag har betydligt 
mer transportintensiva (eller lågproduktiva) ekonomier. De baltiska ländernas vär-
den låg 2004 omkring eller över tre tusen (!) ton-km per 1.000 euro nationalpro-
dukt. Effektivast i Europa, med detta mått, var Island, Cypern, Norge och Dan-
mark, alla i spannet 100-150 ton-km per 1.000 euro. Samtliga fyra stora medlems-
länder (D, F, GB, I) hade lägre värden än Sverige 2004; från Storbritanniens 170 
till Italiens 225.  
 

Trafikrelaterade miljöproblem  
Trafikens problemsida har många inslag och Vägverket (2007) konstaterar kort att 
"Vägtrafiken är i dag en stor miljöbelastning". Verket identifierar följande tre hu-
vudproblem: 
 

• Koldioxidutsläppen från trafiken påverkar klimatet.  
• Luftföroreningar och buller påverkar människors hälsa.  
• Vägar och vägtrafik inverkar på natur- och kulturvärden och vatten. 

 
De svenska miljökvalitetsmålen är en lämplig utgångspunkt för en diskussion om 
trafikens miljöbelastning. Av dessa 16 miljökvalitetsmål är flera tydligt relaterade 

                                                      
 
7
 Detta rör även den större frågan om samband mellan ekonomisk välfärd och miljöproblem, där stora 

förväntningar ju bl.a. finns på tekniklösningar. 
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till den miljöpåverkan som följer av transporter. Det gäller mål 1, begränsad kli-
matpåverkan, som i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar in-
nebär att halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå där männi-
skans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. 8 Detta är ändå en nivå som ligger 
avevärt högre än den som har varit naturlig genom historien. Sverige hör visserli-
gen till det fåtal rika länder som kan uppvisa något lägre utsläppsnivåer jämfört 
med 1990, men vi har sett en fortlöpande ökning av transportsektorns utsläpp. En-
ligt Miljömålsrådets rapport 2006 står godstransporterna för en avgörande andel av 
denna tillväxt medan persontrafikens utsläppsökning i någon mån har motverkats 
genom bränslesnålare motorer och etanolinblandning (Miljömålsrådet (2006, s17-
18). Tillväxt i antal fordon och körsträckor betyder ändå sammantagna utsläppsök-
ningar; här med data på Europeisk nivå:  

 
"The average carbon dioxide emissions from new passanger cars were reduced by 
about 12% from 1995 to 2004. However, 21% more cars were sold in the same period. 
As a result, this increase more than offset the emission reductions from new cars." 
(EEA 2006b, s47) 
 

Enligt mål 2, frisk luft, ska luften vara så ren att människors hälsa samt djur, växter 
och kulturvärden inte skadas. Med avseende på människors hälsa uppskattas luft-
föroreningar medföra mer än 5.000 dödsfall årligen i Sverige (Miljömålsrådet 
2006, s20). Till orsakerna hör kvävedioxid, marknära ozon samt partiklar från väg-
slitage och avgaser. Till mål 3, bara naturlig försurning, hör två delmål som är 
tydligt relaterade till transportsektorn. Det ena gäller utsläppen av svaveldioxid, 
som särskilt kommer från sjöfarten.9 Ett annat delmål gäller utsläpp av kväveoxi-
der, av vilka transportsektorns andel är betydande. Detta gäller även miljömål 7, 
ingen övergödning, som är särskilt beroende av den internationella sjöfarten. Den 
ökande fartygstrafiken på Östersjön och i Nordsjön släpper ut betydligt mer kväve-
oxid än samtliga landbaserade svenska källor (Miljömålsrådet 2006, s39). 
 
Målen 9 (grundvatten av god kvalitet) och 11 (myllrande våtmarker) är relaterade 
till trafiken genom de hot mot grundvatten och våtmarker som infrastrukturutbygg-
nad kan innebära. Mål nummer 10 (hav i balans samt levande kust och skärgård) 
innefattar ett delmål som gäller buller och andra störningar från båttrafik i särskilt 
känsliga områden. Bullersänkningar ingår även som delmål under miljömål 14, 
storslagen fjällmiljö, och 15, god bebyggd miljö. I övrigt innebär mål 15 bland 
annat att ”natur- och kulturvärden skall tas till vara och utvecklas.” Det följer na-
turligt att detta mål kommer i konflikt med såväl vägutbyggnad som utsläpp från 
förbränningsmotorer. Mål 15 innefattar också att ”byggnader och anläggningar 
skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 

                                                      
 
8
 "De svenska utsläppen av växthusgaser skall som ett medelvärde för perioden 2008–2012 vara minst 

4% lägre än utsläppen år 1990. Utsläppen skall räknas som koldioxidekvivalenter och omfatta de sex 
växthusgaserna enligt Kyotoprotokollet och IPCC:s definitioner. Delmålet skall uppnås utan kompensa-
tion för upptag i kolsänkor eller med flexibla mekanismer." (Miljömålsportalen). 
9
 Hela 77% av transportsektorns utsläpp inom EEA-området (EEA 2006a, s18)  
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hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” (Miljömålsrådet 2006, 
s72) Vidare är även delmålet planeringsunderlag av relevans för detta uppdrag, då 
det uttalar att fysisk planering och samhällsbyggande senast år 2010 skall grundas 
på program och strategier för: 

 
"hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan åstadkommas 
så att transportbehovet minskar och förusättningarna för miljöanpassade och resurs-
snåla transporter förbättras." (Miljömålsrådet 2006, s72) 
 

Slutligen behöver även mål 12, levande skogar, nämnas. Även om sambanden är 
mer indirekta så är de mycket betydelsefulla. För det första kan, även här, väg-
byggnation (liksom exploatering i allmänhet) stå i konflikt med bevarandeintres-
sen. För det andra är mål 12 och transportsektorn relaterade till varandra via den 
starka och ekonomiskt betydelsefulla skogsindustrin, vilken står för stora mängder 
transporter på en betydande del av vägnätet. För det tredje kan vi komma att se en 
tilltagande konkurrens om skogsråvara genom möjligheten att producera fordons-
bränsle från cellulosa. Skogen blir då bokstavligen bränsle i transportekonomin 
vilket ytterligare försvårar uppnåendet av mål 12, både genom tryck på skyddsvär-
da arealer och en sannolik intensifiering av skogsbruket. Uttryck för det senare har 
exempelvis kunnat utläsas i Maggi Mikaelssons skogspolitiska utredning (Skogs-
styrelsen 2006) 
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4. Ansvar och sammanhang 
Formaliserat, praktiskt och moraliskt ansvar 
De växande transportvolymerna väcker en principiell fråga om ansvar. Som en 
bakgrund till rapportens senare diskussion om transportökningens drivkrafter och 
omställningens villkor ser vi anledning att problematisera denna ansvarsfråga. 
Detta både med utgångspunkt från politiskt antagna mål och med avseende på den 
enskilda människans moraliska ansvar (i egenskap av privatperson, politisk besluts-
fattare, etc.). 
 
Det formaliserade och praktiska ansvaret 

Trafiktillväxten ger upphov till problembeskrivningar som numera är vedertagna i 
forskarsamhället och bland ledande politiker, såväl nationellt som internationellt. 
Detta gäller inte minst växthuseffekten och dess relation till vår användning av 
fossila bränslen − en vetskap som implicerar ett ansvar för att åstadkomma föränd-
ring. Även i de fall osäkerhet tycks råda, eller anförs, beträffande sambanden mel-
lan mänskliga aktiviteter och miljöproblem eller med avseende på de exakta utfal-
len av olika aktiviteter, behöver försiktighetsprincipen vara vägledande. Denna 
artikuleras i Miljöbalken, liksom även i Riodeklarationen där det heter:  

 
”Om det föreligger hot om allvarlig eller oåterkallelig skada, får inte avsaknaden av ve-
tenskaplig bevisning användas som ursäkt för att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder 
för att förhindra miljöförstöring.” (Miljö- och naturresursdepartementet, inget årtal) 
 

Riodeklarationen och Miljöbalken är två exempel på åtaganden på samhällsnivå, 
om än med skillnader i förplikternas natur. Poängen är att det ansvar vi har till viss 
del är formaliserat. Detta gäller efterlevandet av de nationella och internationella 
överenskommelser och regelverk som har tillkommit genom en insikt över proble-
men och över vårt ansvar för såväl problem (exempelvis luftföroreningar) som 
lösningar (exempelvis trafikbegränsningar).  
 
Något som på ett övergripande sätt beskriver det formaliserade ansvaret med avse-
ende på trafiken och dess miljöeffekter är de nationella miljömålen. Av de trafikre-
laterade miljömål som berördes ovan bedömer Miljömålsrådet (2006) att fem (1, 2, 
3, 7 och 12) är mycket svåra att nå medan övriga (9, 10, 11, 14 och 15) bedöms 
vara möjliga att nå om ytterligare förändringar sker eller åtgärder vidtas. Bilden är 
således inte särskilt ljus när det gäller ansvarets praktiska sida, det konkreta be-
gränsandet av trafikens skadeverkningar. Detta kan sammankopplas med miljömå-
lens både långsiktiga och ofta abstrakta natur. I relation till de processer vi är in-
blandade i till vardags (arbetsveckor, kvartalsrapportering, budgetår, produktut-
vecklingsprocesser etc.), hamnar miljömålen långt bort på en tidsaxel. Det innebär 
att beslut för att lösa miljöproblem ska tas utanför den tidshorisont som vi vanligt-
vis befinner oss i och att andra beslut - som ofta har en miljöinverkan - således 
både ligger närmare och tätare i tiden. Miljömålsrådets bedömningar av våra möj-
ligheter att uppfylla miljömålen illustrerar just detta problem. Därför blir det desto 
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mer angeläget att peka på var det praktiska ansvaret ligger. Rådet ger flera exempel 
på detta. Bland annat betonar man betydelsen av våra konsumtionsmönster och vår 
livsstil, i perspektivet av att vi reser mer än tidigare. 

 
”Resvanorna har en stor betydelse för hushållens utsläpp av växthusgaser, särskilt re-
sor med bil och flyg. Dessa utsläpp behöver minska betydligt för att långsiktiga mål ska 
vara möjliga att uppnå.” (Miljömålsrådet 2006 s19). 
 

Denna formulering pekar på enskilda privatpersoners ansvar i sina beslut avseende 
transportval i arbete och fritid. Indirekt tillkommer andra aktörers ansvar, exempel-
vis företags ansvar vid verksamheters lokalisering (vilket påverkar resbehov hos 
kunder och personal) och politiska beslut avseende lokalisering av bostäder och 
handelsplatser. Med avseende på privatpersoners resvanor har vi redan kunnat 
konstatera att detta ansvar inte uppfylls: Trafiken och koldioxidutsläppen ökar. 
Vårt ansvar som privatpersoner är i grunden detsamma, men vissa av oss agerar 
dessutom som beslutsfattare, eller influerar beslut, på en högre nivå i samhället; 
beslut som innebär att andras valsituationer påverkas. Detta sker i många typer av 
sammanhang och organisationer (i näringslivet, politiken, myndigheter, media och 
intresseorganisationer). Av särskilt intresse är myndigheters möjligheter att utfor-
ma styrmedel för att specifikt påverka vissa beslut och vissa problem, vilket kom-
mer att diskuteras i rapportens slutdel.  
 
Det moraliska ansvaret 

Olika beslutsfattares ansvar för sina - och andras - transportval är dock inte bara ett 
praktiskt ansvar; det är även en moralisk fråga. I grunden gäller ansvaret det mora-
liska problemet att skapa ett hållbart samhälle, vilket i en minimiversion handlar 
om att minska skadeverkningar för människa och miljö samt att möjliggöra goda 
livsbetingelser för framtida generationer. En anledning till att även betona denna 
tredje dimension av ansvaret är att det hållbara samhällets grundläggande principer 
är "icke förhandlingsbara" - för att travestera en tidigare amerikansk presidents 
utspel från en diametralt motsatt position.10  
 
Människans höga och ökade användning av transporter resulterar inte bara i globa-
la miljöproblem som klimatförändringar, de sätter även fokus på globala resursför-
delningsfrågor. Givet en framtida energiknapphet finns det helt enkelt inte förut-
sättningar för en långsiktigt fortsatt tillväxt av transporter i vår del av världen, vars 
transportanvändning bland befolkningen är dramatiskt högre än i utvecklingslän-
derna. Sådana förhållanden understryker hur den enskilda människans transportbe-
slut även har en moralisk dimension. 
 

                                                      
 
10

 Utan att gå för djupt in på "grundläggande principer" avser vi med detta ekosystemens funktion och 
resiliens samt människans relation till naturen genom sin verksamhet, sitt resursutnyttjande och sina 
avtryck. 
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Samhällsklimatet och dess föränderlighet 
Medan föregående kapitel gav anspråk på en de facto-beskrivning av dagens situa-
tion kan såväl våra uppfattningar av problemen som olika lösningars lämplighet 
variera över tiden. Vår förmåga som individer att placera vår samtid i en kontext 
ska inte överdrivas, men det finns anledning att kort nämna den tendens till ökad 
miljörapportering i media som framträdde under andra halvåret 2006. Flera veten-
skapliga rapporter fick ett relativt stort genomslag (som den s.k. Sternrapporten11 
och WWF:s Living Planet Report), FN höll en klimatkonferens i Nairobi, två do-
kumentärfilmer (Al Gores An Inconvenient Truth och den svenska Planeten) gavs 
stor uppmärksamhet, Meteorologernas väderbok (”En väderbok för ett varmare 
klimat”) Augustnominerades, och så vidare. Chefen för Naturvårdsverkets klimat-
enhet är blott en av alla de röster som beskrivit 2006 som året för klimatfrågans 
stora genombrott (Västerbottenskuriren, 2006-12-30). 
 
Miljöfrågor har givits stor uppmärksamhet även vid tidigare tillfällen, och detta 
engagemang kan vara övergående, på samma sätt som en kvällstidning på kort tid 
kan gå från att agitera för bensinskatteuppror till klimatuppror.12 
 

Aftonbladet 30/6 2005: ”381198 kräver sänkt bensinskatt. Skriv under och kräv billigare 
bensin - du också! Aftonbladets och svenskarnas massiva uppror mot bensinpriset”

 
 

 

Aftonbladet uppmuntrade sina läsare att e-posta följande text till finansministern: 
”Finansminister Pär Nuder, i dag tjänar staten miljoner varje gång bensinpriset 
höjs. De som drabbas värst av höjningarna är de som har minst pengar. Barnfamil-
jer, människor i glesbygd och de som måste pendla till jobbet betalar priset. Därför 
kräver jag att bensinskatten sänks.” (hämtat genom arkiv 2007-01-03). Ett drygt år 
senare har tidningen bytt position: 

 
Aftonbladet 3/1 2007: ”Klimathotet. Gör något nu! 323931 har skrivit på”  
 

Sveriges största tidning har således, åtminstone just i detta avseende, gått från att 
motarbeta till att stödja omställning (”Klimathotet” är i skrivande stund även en 
avdelning i Aftonbladets nätupplaga). Exemplet kan illustrera att kontexten kan ha 
viss betydelse för uppdraget. Det ökade intresset för miljöutmaningarna kan men 
behöver inte innebära ett i högre grad stödjande klimat för en omställning. Relatio-
nen mellan miljömedvetenhet och handlingsberedskap är inte på något sätt entydig. 
Den pågående förändringen i debattklimat (miljöfrågornas position i samhällsde-
batten), men även förändringar avseende medborgarnas information och kunskap, 
kan dock inverka på behovet av, och mottagligheten för, olika styrmedel. Även 
orsaksfaktorer kan tänkas påverkas, exempelvis i form av att framgångsfaktorer 
blir mer urskiljbara i ett stödjande samhällsklimat. Sådana förändringar kan där-
emot vara svåra att observera i den kortare tidrymden.  

                                                      
 
11

 HM Treasury 2006. 
12

 Båda de följande exemplen kommer från Aftonbladets nätupplaga, http://www.aftonbladet.se/ 
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5. Internationell transportforskning 
Inledning 
I detta kapitel beskrivs och klassificeras resultat från den systematiska sökning som 
genomförts i vetenskapliga transporttidskrifter. Av 283 granskade abstract behand-
lar 184, eller 65%, vägtrafik. Med antagandet att vår sökning blottlägger en repre-
sentativ bild av den internationella transportforskningen kan vi konstatera att en 
relativt betydande minoritet av artiklarna som behandlar vägtrafik innehåller en 
explicit miljödimension; nära 20% i Transportation och cirka 30% i Transport 
Reviews (totalt 84 av 184 artiklar). I detta avseende är Transportation Research 
Part D speciell bland transporttidskrifterna, genom sin uttalade miljöinriktning.13 
Att vi ändå inte klassificerat samtliga artiklar i denna tidskrift som miljörelaterade 
beror i första hand på vårt fokus på naturmiljön. Därför exkluderas exempelvis 
artiklar som fokuserar buller (se Appendix B för detaljerad sökbeskrivning).  
 
Abstract (och artiklar) som berör orsaker till trafikutvecklingen granskades utförli-
gare. Totalt identifierades 47 sådana artiklar av särskild relevans (17% av totalen; 
se tabell B2 i Appendix). En översikt över dessa artiklar ges nedan medan specifika 
utsagor redovisas integrerat med kunskapsgenomgången i kapitel 6 och 7. Kom-
mentarer och analys, inklusive den sammantagna bedömningen av de olika insla-
gen i uppdraget, redovisas i kapitel 9.  
 

Artiklar av särskild relevans: Allmänt 
Av de 47 artiklarna som bedömdes vara särskilt relevanta behandlades transportut-
vecklingen explicit i 27 abstract (således ungefär var tionde undersökt artikel). Den 
mer indirekta behandlingen i övriga 20 abstract skedde i flertalet fall genom att val 
av transportmedel uppmärksammades. Totala förändringar (av vägtrafiken) expli-
citgjordes inte i dessa fall, men genom att exempelvis problematisera och undersö-
ka valet att färdas med personbil, tåg eller till fots kan sådana förändringar − och 
drivkrafter − ändå diskuteras. Val av transportmedel behandlades i 15 abstract, 
inkluderande fyra artiklar där elektronisk kommunikation kan betraktas som alter-
nativ till transporter (som vid e-handel, hemarbete, telefonmöten och liknande). I 
övriga fem abstract uppmärksammades transportutveckling indirekt genom fokus 
på styrmedel (som transportrelaterad beskattning).  
 
Transportutveckling kan onekligen behandlas ur olika perspektiv och av de 47 
artiklarna uttrycktes en explicit miljödimension i 21 abstract. I ytterligare 11 kunde 
miljöaspekter utläsas indirekt medan några sådana ej framträdde i övriga abstract. 
Även om detta resultat inte behöver vara i full överensstämmelse med en noggran-

                                                      
 
13

 Som ett sannolikt komplement till Transportation Research Part D tillkommer f.ö. en ny miljöinriktad 
transporttidskrift från och med 2007 (International Journal of Sustainable Transportation; Taylor & 
Francis). 
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nare läsning av hela artiklarna14 bör det ge en indikation på den uppmärksamhet 
som transportforskarvärlden ger detta uppdrags problemområde: Ungefär var tion-
de artikel problematiserar transportutvecklingen ur ett miljöperspektiv eller med 
inslag av miljöresonemang. Här kan det noteras att den specifikt miljöinriktade 
transporttidskriften (Transportation Research Part D) naturligtvis innehöll artiklar 
som oftare uttryckte en tydlig miljödimension. Denna tidskrift innehöll dock istäl-
let relativt färre artiklar som behandlade transportutvecklingen (se Appendix, tabell 
B3 och B4).  
 
Ett försök gjordes även att kategorisera artiklarna efter vilka aktörer som i första 
hand beskrevs i abstract. Vi kallar det perspektiv och sökte efter texternas inrikt-
ning mot individers, företags respektive statens/myndigheters roll (för enkelhets 
skull kallat samhällsperspektiv). Denna granskning utföll så att såväl individ- som 
samhällsperspektivet framträdde i mer än två tredjedelar av texterna medan före-
tags agerande endast framträdde i var fjärde abstract (se Appendix, tabell B5). En 
skevhet kan ha uppstått på grund av att individ- respektive samhällsnivåerna ofta är 
svåra att undvika. Exempelvis kan individuella beslut och/eller samhällelig re-
glering komma i fokus även när företagsaktiviteter behandlas. Som ett konkret 
exempel sker en betydande andel av personbilstrafiken i tjänsten (eller som resor 
till och från arbetet, vilket också berör arbetsgivaren) men forskningen kan ändå 
betona individuella beteenden och samhälleliga styrmedel. Det är således möjligt 
att vi har underskattat närvaron av företag som aktörer i denna sökning men det kan 
även vara så att transportutvecklingen mera sällan problematiseras när företagsper-
spektivet är framträdande. En indikation på den senare tolkningen kan finnas bland 
de abstract som inte bedömdes som särskilt relevanta för detta uppdrag (d.v.s. 236 
av de 283 granskade). Bland dessa, där företags agerande var i fokus, förekom ofta 
forskningsproblem av slaget kostnadsreducering i logistiken, optimering av tid och 
körscheman, samlastning och andra traditionellt ekonomiska effektivitetsfrågor. 
 

Drivkrafter  
Mer specifikt utgjorde sökningen i vetenskapliga tidskrifter en del i kartläggningen 
av drivkrafter för transportutveckling. Som tidigare redovisats var ett kriterium för 
att gå längre i granskningen av artiklarna att det i abstract framkom att transportut-
veckling behandlades. Behandling av drivkrafter till transportutveckling framkom i 
40% av de artiklar som behandlade transportökning (19 av 47 abstract; se Appen-
dix, tabell B6) - eller knappa 7% av samtliga abstract. En översikt av innehållet i 
dessa 19 artiklar ges nedan medan specifika utsagor redovisas integrerat med kun-
skapsgenomgången i kapitel 6.  
 
I något mer än två abstract av tre framträdde behandlingen av transportutveckling 
på ett direkt sätt. Exempel på en mer indirekt behandling är val mellan olika trans-

                                                      
 
14

 När otydligheter upplevdes vid läsning av abstract gjordes dock en översiktlig granskning även av 
artikeln ifråga. 
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portmedel, vilket, om promenader eller telekommunikation väljs istället för bil-
åkande, kan inverka begränsande på transportutvecklingen. Bland de 47 artiklar 
som bedömts intressanta var miljödimensionen mindre framträdande i de texter där 
drivkrafter till transportutveckling behandlades. Den kunde, direkt eller indirekt, 
utläsas i färre än hälften av fallen, 8 av de 19 texterna, vilket kan jämföras med att 
fler än två tredjedelar av de 47 särskilt granskade artiklarnas sammanfattning inne-
höll en miljödimension. Individperspektivet var relativt sett mer framträdande i 
dessa abstract (84%,  jämfört med 68% för samtliga 47 abstract). De två övriga 
perspektiven framträdde i en relativt mindre andel av texterna15. Med andra ord gav 
sökningen en indikation på att individuella, eller personrelaterade, drivkrafter är 
särskilt viktiga. Åtminstone ger denna undersökning vid handen att sådana driv-
krafter är av särskilt intresse inom transportforskningen.  
 
Tabell 5.1 ger en översikt av artiklarnas behandling av drivkrafter till transportut-
veckling. Kategorierna är tillskapade utifrån huvudsakliga förklaringsteman som 
framträdde vid läsningen och är därför även präglade av förförståelse.16 Nummer 
före författarnamn hänvisar till tabell B2 i Appendix där den fullständiga referen-
sen anges.  
 

                                                      
 
15

 Detta är inte en nödvändighet eftersom samtliga tre aktörskategorier i princip kunde framträda i ett 
och samma abstract. 
16

 Kategorierna är i vissa fall närliggande och delvis överlappande, men samtliga åtta bedömdes nöd-
vändiga för att ge en rimligt rättvisande översikt. Ett exempel är kategori 7, vilken således även förekom 
utan att ett planeringsperspektiv eller statens roll på annat sätt tydligt framträdde (d.v.s. kategori 8). 
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Tabell 5.1: Drivkrafter bakom transportökningen i f orskningen. Översikt 

Förklaringskategorier (drivkrafter) i tabellen 
1 Individers attityder, värderingar och kognition 
2 Individers livsstilar, vanor, beteende (annat än direkt transportbeteende) 
3 Sociala sammanhang och kultur, samhälleliga trender 
4 Demografiska förhållanden  
5 Ekonomiska förhållanden, inkl. priser  
6 Teknologi 
7 Fysisk struktur, landanvändning, infrastruktur  
8 Samhällsplanering och andra politiska orsaker (exv skatter, styrmedel) 

 
  Förklaringskategori − se ovan 

Artnr Författare 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Charoentrakulpeeti m.fl.  x  x x  x x 

3 Jonsson & Johansson        x 

12 Kwon & Preston    x x   x 

13 Stern & Richardson x x x      

14 Ibrahim x        

18 Donaghy m.fl.  x x      

20 Lyons  x x      

21 Graham & Glaister x x   x    

22 Goodwin m.fl. x    x    

25 Noland & Quddus       x  

26 Handy m.fl. x      x  

28 Plaut    x  x x  

30 Schwanen & Mokhtarian x      x  

31 Hinde & Dixon  x x      

37 Mokhtarian m.fl.      x   

41 Limanond m.fl    x     

42 Choo m.fl x x       

44 Levine & Inam        x 

45 Mokhtarian      x   

 Samtliga 7 7 4 4 4 3 5 4 

 
Denna översiktliga bedömning av transportforskningen ger bl.a. vid handen att 
individer och individers sammanhang är centrala för transportutvecklingen. Tabel-
len antyder även en sannolik underrepresentation av ekonomiska aktiviteter, d.v.s. 
handel och företags organisering, som drivkrafter för transportutvecklingen.  
 

Omställning 
På motsvarade vis, och med samma material, användes tidskriftssökningen för att 
identifiera viktiga faktorer för omställning mot ett hållbart transportsystem. Vid 
genomläsningen identifierades sådana i 72% av artiklarna med särskild relevans 
(34 av de 47; se Appendix, tabell B6) − eller 12% av samtliga abstract. En översikt 
av innehållet i dessa 34 artiklar ges nedan medan specifika utsagor redovisas integ-
rerat med kunskapsgenomgången i kapitel 7.  
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I ungefär hälften av dessa abstract framträdde behandlingen av transportutveckling 
på ett direkt sätt. En miljödimension framträdde direkt i hälften av de 34 texterna 
och var frånvarande i en fjärdedel (i resterande andel var behandlingen indirekt). 
Med avseende på de tre perspektiven (individ, företag respektive samhälle) fram-
kom av naturliga skäl (den dominerande relativa andelen) bara små avvikelser 
gentemot samtliga 47. Tabell 5.2 ger en översikt över förklaringskategorier för 
omställning till ett hållbart transportsystem som framträdde vid läsningen. Även 
här var ambitionen att inte reducera de framträdande huvudkategorierna mer än att 
de sammantaget skulle ge en relevant översikt över artiklarna.17 Hänvisningen före 
författarnamn motsvarar artikelns nummer i tabell B2 i Appendix.  
 

Tabell 5.2: Omställning i transportforskningen. Öve rsikt. 

Förklaringskategorier (orsaker) i tabellen  
1 Över- och mellanstatlig politik och reglering (allmänt) 
2 Nationell eller inomnationell politik och reglering (allmänt) 
3 Avgifter, skatter (kostnadspåslag) 
4 Samhällsplanering 
5 Information 
6 Val av transportmedel (byte från bil/motorfordon) 
7 Teknologi 
8 Ändrade individbeteenden 
9 Ändrad företagsorganisation, distribution 
10 Generell ansats, breda förklaringar/behandlingar 

 

  Förklaringskategori − se ovan 

Artnr Författare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Bickel m.fl. x  x        

4 Potter m.fl.  x x        

5 Massot m.fl.  x    x     

6 Janic x         x 

7 Schade & Schade  x        x 

8 Gudmundsson m.fl. x x        x 

9 Wright & Fulton x x    x x    

10 Santos  x x   x     

11 Kennedy m.fl.  x        x 

15 Baublys & Išoraité  x x        

16 Cairns      x  x x  

17 Capineri & Leinbach       x x x  

19 Himanen m.fl. x x        x 

20 Lyons  x        x 

22 Goodwin m.fl.   x        

23 González-Savignat  x    x  x   

24 Yin & Lawphongpa-
nich 

 x x        

26 Handy m.fl.  x  x    x   

                                                      
 
17

 Bl.a. av denna anledning kan några av kategorierna framstå som underkategorier till andra; exem-
pelvis ingår kategorierna 3-5 i många fall i kategori 2. 
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Tabell 5.2: (forts.)  

  Förklaringskategori − se ovan 

Artnr Författare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27 Welch m.fl.  x   x   x   

28 Plaut      x    x 

29 Fujii & Taniguchi  x   x   x   

32 Léonardi & Baum-
gartner 

      x  x  

33 Loukopoulos m.fl.     x   x   

34 Rodríguez & Joo    x  x     

35 Washbrook m.fl.  x x   x  x   

36 Espino m.fl.  x    x  x  x 

37 Mokhtarian m.fl.       x    

38 Lee m.fl.  x    x    x 

39 Cao m.fl.    x  x     

40 Hensher & Puckett  x x      x  

43 Choo m.fl.       x    

45 Mokhtarian       x    

46 Limanond & Nie-
meier 

   x       

47 Plaut  x    x  x   

 Samtliga 5 20 8 4 3 12 6 10 4 9 

 
När vi i detta fall låter genomgången av transporttidskrifter leda till översiktliga 
slutsatser om hur omvandling behandlas, ser vi att en politisk dimension förekom-
mer i en klar majoritet av artiklarna (indirekt eller mindre tydligt i fler än de mar-
kerade). I många fall studeras förhållanden som styrs av politiska beslut (som väg-
avgifter eller vägplanering) och i andra fall är det policyimplikationerna som är 
framträdande. Mycket förenklat förefaller orsakerna (drivkrafterna bakom trans-
portökningar) i första hand sökas hos individen medan lösningarna (vägarna till 
omställning) söks i politiken. Även i denna kategorisering är ekonomiska aktivite-
ter lågt representerade. Detta kan kontrasteras mot den stora del av problembilden 
som kan tillskrivas marknadsaktiviteter, men även mot de stora förväntningar som 
finns på marknadslösningar (frivilliga överenskommelser med bilindustrin, teknik-
utveckling, utsläppshandel etc.).  
 



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport  

 37 

6. Drivkrafter för transportökning 
Inledning 
Transportökningen i samhället är en sammansatt fråga som rymmer många olika 
ingångar, förklaringsfaktorer och samband. Drivkrafter kan också diskuteras på 
olika nivåer. Fenomen som är transportalstrande, t.ex. handelsetableringar i bilori-
enterade lägen, har även bakomliggande politiska, ekonomiska och individrelatera-
de förklaringar. I kapitlet behandlas faktorer med förklaringsvärde på olika nivåer. 
Kategoriseringen har givits av vår bedömning av hur förklaringar (drivkrafter) har 
framträtt i litteraturen. Den ena utgångspunkten utgörs då av vår klassificering av 
internationell transportforskning i föregående kapitel, den andra utgångspunkten är 
nationell forskning och utredning på området (se Materialinsamling i kap. 2). De 
allmänna resonemangen åsyftar vanligtvis svenska förhållanden, men flera källor 
(särskilt de vetenskapliga artiklarna) bygger på studier från andra länder. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattande kommentar om centrala drivkrafter bakom trans-
portökning. 
 

Vägtrafikens roll i politik och planering 
Bakgrund 

Det fanns en tid när en växande privatbilism och ökade vägtransporter uppfattades 
som entydigt positiva. Detta var framgångsåren under efterkrigstiden där den ökade 
motorburna vägtrafiken blev en viktig måttstock på landets välståndsutveckling. 
Debatt om bilismens miljöproblem uppstod visserligen tidigt, däremot är det först 
under de allra senaste decennierna som den ökade vägtrafiken i det svenska sam-
hället har kommit att uppfattas som ett allvarligt miljöhot. Trots att ökade transpor-
ter inte längre ses som eftersträvansvärda i sig själva fortsätter utvecklingen mot 
allt mer vägtransporter. Fortfarande förekommer också bilförsäljning och bilbe-
stånd som välfärdsindikatorer (Bonnedahl m.fl. 2007, s83; World Bank 2006). Som 
vi får anledning att närmare belysa är vägtrafikutvecklingen bl.a. en följd av en 
politik och samhällsplanering som lever kvar i ett planeringsparadigm där bilen och 
dess framkomlighet har en mycket stark ställning. Detta är också en utveckling 
som får legitimitet genom de trafikpolitiska målen. Även om den politiska retori-
ken har förändrats är den förda politikens huvudsakliga inriktning alltjämt att un-
derlätta biltrafik, med ökade vägtransporter som konsekvens.  
 
Vägutbyggnad, exploateringsvärden och subventioner 

Ett vanligt påstående i samband med vägutbyggnad är att denna endast är svar på 
faktiska eller förväntade ökningar av transportvolymerna (jfr Falkemark 2006; 
Forsberg 2002). Växande transportvolymer i samhället ställer krav på väginvester-
ingar som kan möta en ökad belastning på transportapparaten. Detta efterfråge-
argument har sedan länge fungerat som ett mycket tungt motiv till nya väginvester-
ingar. Detta är intressant i ljuset av forskningens rön som påvisar att vägutbyggnad 
har en viktig roll som incitament eller drivkraft till ökade transportvolymer (ECMT 
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1996; Goodwin 1996; Hamer 1999; Kwon & Preston 2005). Mekanismerna är i det 
fallet både direkta och indirekta.  
 
Utbyggda och förbättrade vägar ökar framkomligheten för fordonstrafik och gör 
transporter med bil mer komfortabla och tidseffektiva. Allt annat lika innebär detta 
att last- och personbilen görs mer konkurrenskraftig relativt andra transportslag. 
Detta samband är också väl belagt (Goodwin 1996; ECMT 1996; Hamer 1999; se 
även Åkerman m.fl. 2000 s 53f). Noland & Quddus (2006) tar fasta på den ökade 
vägtrafik som, enligt ekonomisk teori, resulterar av ökad tillgång på väg och den 
följande nedgången i restider ("induced travel"). I en undersökning av hur föränd-
ringar i vägkapacitet - exempelvis investeringar för att minska trängsel - inverkar 
på utsläppen från fordon finner de att ökad trafik snabbt minskar eventuella initiala 
fördelar från minskade utsläpp. 
 
Satsningar på att öka framkomligheten för bilen försätter även andra transportslag i 
en försämrad konkurrenssituation, vilket ofta skapar negativa spiraler. När t.ex. 
kollektivtrafiken får svårare att hävda sig kan detta mötas med turneddragningar 
och höjda biljettpriser, vilket gör kollektivtrafiken mindre attraktiv (Jonsson & 
Johansson 2003; Falkemark 2006; Åkerman m.fl. 2000). Forskningen pekar på en 
rad sådana sidoeffekter av vägutbyggnad som sammantagna ger ett kraftfullt inci-
tament till ökad bilanvändning i samhället. Jonsson & Johansson (2006) talar om 
indirekta effekter av satsningar på infrastruktur; de strukturerande effekter som 
investeringar i vägar har på samhället i övrigt, "e.g. altered transport patterns, alte-
red settlement structures and changes in use of the built environment." Tonvikten 
läggs vid effekter som ökningar i total transportvolym, ökad andel privatbilism och 
stadsutglesning (s.k. urban sprawl).  
 
Utbyggnad av vägar underlättas av att återhållande styrmedel för att dämpa tillväx-
ten av väginfrastrukturer är svaga. Exploateringsvärden åtnjuter en stark ställning i 
samhället i relation till bevarandeintressen och annan alternativ markanvändning 
(se t.ex. Falkemark 2006; Isaksson 2001). Marken som tas i bruk för att bygga ut 
väginfrastruktur har dessförinnan tillgodosett en mångfald olika värden. Som vikti-
ga exempel kan nämnas växtlighetens syreproducerande och luftrenande egenska-
per, biologiska mångfaldsvärden, rekreationsvärden samt det välbefinnande som 
grönytor kan skänka oss människor (Millennium Ecosystem Assessment 2005). 
Denna typ av värden översätts dock vanligtvis inte i monetära termer, vilket ger en 
bakgrund till varför exploatering av mark för nya vägprojekt, parkeringsytor m.m. 
sällan begränsas med hänvisning till intrångseffekter och värden som går förlorade 
(se t.ex. Isaksson 2001).18 I den meningen kan det hävdas att marken, eller snarare 
ekosystemtjänsterna, i allmänhet är lågt prissatt, vilket indirekt stärker incitamen-

                                                      
 
18

 Visserligen kan bevarandevärden stoppa intrång i miljöer med särskilt hög status (t.ex. naturreservat, 
fågelskyddsomården, eller parkmiljöer i tätorter). Resultatet blir dock vanligen att annan mark tas i bruk 
istället, inte att satsningarna på väginfrastrukturer stoppas. 
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ten för utbyggnad av vägar, trafikplatser och parkeringsytor.19 Från en annan ut-
gångspunkt kan det hävdas att ekosystemen subventionerar vårt intensiva trafiksy-
stem (som del i vår livsstils överutnyttjande av naturresurserna; Millennium Ecosy-
stem Assessment 2005; WWF International 2006).  
 
På ett liknande sätt är fordonstrafiken i hög grad subventionerad även i den be-
byggda miljön: En mycket stor del av städernas offentliga rum upptas av den yta 
som tillgodoser biltrafikanter. Gaturummet kan i praktiken betraktas som en kost-
nadsfri (eller mycket billig) förmån för biltrafikanter. Även i en mer begränsad och 
traditionellt ekonomisk betydelse förekommer mycket stora direkta och indirekta 
subventioner. Inom Europa uppgår de årliga subventionerna till transportsektorn till 
minst 270-290 mdr euro, och en betydande andel av dessa bedöms vara skadliga i 
termer av miljökonsekvenser (EEA 2007, s 26).  
 
Samhällets utglesning och funktionsuppdelning 

1900-talets kraftfulla urbaniseringstrend har haft till följd att hela 84% av svens-
karna idag lever i städer och mindre tätorter (Kummel 2006). Detta kan möjligen få 
rubriken till detta avsnitt att framstå som något missvisande. Två undertrender till 
denna urbaniseringsvåg har dock haft en närmast överväldigande betydelse som 
bidrag till ökade transportvolymer. Den ena, och, åtminstone i Sverige, mer upp-
märksammade av dem, är separationen av boendemiljöer, arbetsplatser och handel. 
I samhällsplaneringen har det sedan många decennier tillbaka funnits en stark ten-
dens mot funktionsuppdelning, vilken bl.a. manifesterar sig i s.k. sovstäder och 
externa handelsetableringar på betydande avstånd från bostäder och andra sociala 
miljöer (se t.ex. Mossfeldt & Reneland 2005). Denna utveckling har givetvis sam-
verkat med andra krafter, t.ex. handelns preferenser och skalfördelar. I utveckling-
en ligger även det moderna samhällets förnunfts- och utvecklingstro samt de möj-
ligheter som personbilen öppnat.20  
 
Funktionsuppdelning genererar transporter och förutsätter därför en väl fungerande 
transportinfrastruktur. Däremot råder det inte nödvändigtvis ett direkt samband 
mellan funktionsuppdelning och en ökad efterfrågan på biltransporter. Persontrans-
porterna i det funktionsuppdelade samhället kan även försörjas genom kollektivtra-
fik (ett funktionsuppdelat samhälle med kollektivtrafiken som ryggrad har varit 
kännetecknande för många länder i omvärlden). I praktiken har dock framväxten av 
det funktionsuppdelade samhället i mycket hög grad skett med bilen som förutsätt-

                                                      
 
19

 Att uppvärdera sådana bevarandevärden kan dock knappast bara göras till en teknisk fråga om att 
sätta pris på miljön. Frånvaron av en prissättning på denna typ av värden har rimligen djupare orsaker 
som är rotade i det moderna samhällets rationalitet och värdegrund. Vi återkommer till denna fråga i 
kapitel 9. 
20

 Sedan 1990-talet har en mottrend etablerat sig inom samhällsplaneringen - den nya urbanismen - 
som innebär en renässans för tankar om en levande och blandad stadsmiljö där boende, arbetsplatser, 
service och sociala miljöer är integrerade. En planering som sätter människan och inte bilen i första 
rummet. Denna rörelse har också inspirerat olika projekt runt om i landet. Ser man till den generella 
samhällstrenden råder det dock ingen tvekan om att den bilorienterade och funktionsuppdelade sam-
hällsplaneringen alltjämt är en betydligt starkare kraft i att forma utvecklingen. 
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ning och ideal (Mossfeldt & Reneland 2005; Ahlstrand 1995, 1998). Dessutom kan 
man peka på hur ökningen av de totala trafikmängderna medför problem: Dels 
genererar i princip all trafik miljöproblem, dels är det närmast ofrånkomligt att en 
andel av ökningen tillfaller personbilstrafiken (hittills har denna andel varit den 
dominerande).  
 
I svensk trafikplanering har funktionsuppdelningen indirekt rättfärdigats genom de 
s.k. SCAFT-principerna. Dessa förordar på trafiksäkerhets- och effektivitetsmässi-
ga grunder en separation av olika trafikslag, men sätter också bilen i centrum för 
trafikplaneringen. Hagson (2004) betecknar SCAFT som det trafikplaneringsparadigm 
som sedan slutet av 1960-talet har bildat ett övergripande ramverk för trafikplane-
ringen i det svenska samhället.21 Utvecklingen kan samtidigt inte reduceras till 
enbart en fråga om samhällsplaneringens roll. Som vi får anledning att återkomma 
till har det funktionsuppdelade samhället uppstått i nära samverkan med näringsli-
vets organisering och vanliga människors aktiva val. 
 
Den andra stora trenden av betydelse för ökade transportvolymer är vad som med 
en engelsk term brukar beskrivas som urban sprawl, eller tätortsutglesning i fri 
översättning (Kunstler 2005; Mossfeldt & Reneland 2005; Kummel 2006). Denna 
kan i själva verket ses som en annan sida av funktionsuppdelningen. Före massbi-
lismens tidevarv var städerna ofta trångbodda och koncentrerade kring stadskärnan. 
Den ökade rörlighet som möjliggjorts med bilen och andra moderna transportmedel 
har bidragit till en utglesning av städer i form av villaförorter och andra bostadsom-
råden på betydande avstånd från stadskärnan. Städernas areella tillväxt har därför 
också varit betydligt kraftigare än befolkningstillväxten (Kummel 2006). Under 
senare decennier har även det tätortsnära landsbygdsboendet ökat i attraktivitet, där 
människor bosätter sig på landsbygden utanför städerna och pendlar in till arbets-
platser och serviceinrättningar. En förutsättning för ett sådant boende är i allmänhet 
tillgång till en eller flera bilar per hushåll.  
 
Man kan peka på en rad underliggande sociala, demografiska och ekonomiska 
drivkrafter bakom tätortsutglesningen. I grunden speglar de den sociala omvälv-
ning som har skett under efterkrigstiden där flyttströmmarna har gått mot städerna; 
där människors ekonomiska utrymme har ökat kraftigt och där andelen singelhus-
håll har vuxit markant över tid. Det behöver understrykas hur utglesningstrenden 
uppstår i samverkan mellan samhällsplanering och hushållens preferenser och val. 
Sammantaget har tätortsutglesningen medfört att människor transporterar sig allt 
längre i vardagen (Mossfeldt & Reneland 2005; Kummel 2006; Vilhelmson 2007). 
1950 förflyttade sig svensken i genomsnitt 5 km per dag. Detta avstånd hade näst 
intill niofaldigats 2001, till 44 km per person och dag − varav huvuddelen företas 
med personbil (SIKA/SCB 2002). En motsvarande trend uppträder över hela väst-
världen. Den amerikanske samhällsplaneraren James Howard Kunstler har drastiskt 

                                                      
 
21

 SCAFT handlar om att skapa säkra och effektiva trafikmiljöer men har samtidigt haft bilen som norm. 



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport  

 41 

kommenterat problemen ur transport- och energisynpunkt i spåren av denna ut-
veckling:  

 
"American suburbia represents the greatest misallocation of resources in the history of 
the world." 
 

När det gäller samhällsplaneringens roll har Sverige och västerlandet i hög grad 
gått igenom en process som nu upprepas i många utvecklingsländer; medelklassens 
expansion, nya konsumtionsmönster, en ökning av privatbilismen och en rumslig 
spridning av boendet. I en studie av Thailand, med jämförelser med förhållanden i 
Nordamerikanska städer, finner Charoentrakulpeeti m.fl. (2006) att trafikpolitiken 
stödjer medel- och överklassens "predispositions and stakes in mobility". När det 
gäller USA, vars utvecklingsmönster Sverige i vissa avseende följer, konstaterar 
Levine & Inam (2004) att: 

 
"current planning interventions in the United States - largely focused on lowering de-
velopment densities, mandating ample road and parking designs, and separating land 
uses - impose an auto-oriented template on most new development." (Levine & Inam 
2004, s409) 
 

De finner således att lokal reglering skapar begränsningar för miljömässigt hållbara 
transportlösningar och att, i fallet USA, liberalisering skulle leda till "denser and 
more mixed-use fashion". Sådana forskningsrön kan ge argument för att granska 
samhällsplaneringens inriktning och resultat. Utglesnings- och funktionsuppdel-
ningstrenderna har sammantagna i Sverige inneburit en omfattande utbyggnad av 
väginfrastruktur, parkeringsytor m.m. resulterande i ett underlättade av framkom-
ligheten för motorfordon.  
 
Styrmedel för bilanvändning 

En rad styrmedel och regelverk i det svenska samhället uppmuntrar direkt eller 
indirekt människor att välja bilen före andra transportslag. Till de viktigare bland 
sådana direkta styrmedel hör: 
 

• Förmånsbeskattningen för tjänstebil.  
• Reseavdrag vid arbetspendling och resor i tjänsten.  

 
Tjänstebilsförmånen uppmuntrar till bilanvändning och är utformad på ett sätt som 
premierar stora och därmed bränsletörstiga bilar (se t.ex. Swahn & Löwendahl 
2006, s27). Dessutom kan det schablonmässigt beräknade förmånsvärdet minskas 
till 75 procent om man kör mer än 3.000 mil i tjänsten per år (Skatteverket 2007) . 
Detta kan skapa incitament till att öka resandet om man med 'normal' körning kom-
mer i närheten av denna gräns.  
 
När det gäller reseavdraget pekar forskare, men även kritiska miljöorganisationer, 
på två grundläggande problem med gällande regelverk. Det första av dessa är att 
systemet ekonomiskt favoriserar biltransporter före kollektivtrafik och cykel (se 
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även Potter m.fl. 2006). Som cykelpendlare har man f.n. (2007) endast rätt att dra 
av 250 kr per år; för kollektivtrafikanvändare är avdragsvillkoren visserligen bättre 
men inte tillnärmelsevis i paritet med avdragsförmåner för bilpendlare. Det andra 
problemet avser avdragsförmånssystemets utformning för gruppen av bilburna 
pendlare. Bilpendlaren får till skillnad från kollektivtrafikanter och cyklister dra av 
för körd sträcka. Systemets utformning ger därför inget incitament att hålla nere 
körsträckor. Inte heller ger, de som måste betraktas som generösa, avdragsvillkoren 
något incitament till samåkning. Däremot har reseavdraget en utformning som kan 
ge människor bättre förutsättningar att bosätta sig långt från sin arbetsplats, och på 
platser där kollektivtrafiken inte är utbyggd (Falkemark 2006, s402). Till detta kan 
läggas hur både offentliga och privata arbetsgivare i stor utsträckning upplåter fri 
parkering för sina anställda, vilket stärker incitamenten till bilanvändning (jfr 
Kummel 2006, s28f). 
 
Målkonflikter i transportpolitiken 

En rad olika värden framhålles som eftersträvansvärda i den svenska transportpoli-
tiken. Till de viktigare bland dessa kan nämnas trafiksäkerhet, tillgänglighet, fram-
komlighet samt mål om en god miljö och hållbar utveckling (SIKA 2006:4). I prak-
tiken kan man peka på hur vissa mål emellanåt eller mer systematiskt blir konflikt-
fyllda i förhållande till målet om ett hållbart transportsystem. Mest uppenbart gäller 
detta målet om framkomlighet, som sedan lång tid givit argument för utbyggnad av 
väginfrastrukturen och satsningar på snabbare vägar (se t.ex. Falkemark 2006). 
Argument om trafiksäkerhet anförs ofta också till förmån för vägutbyggnad, där-
ibland motorvägssatsningar (Forsberg 2002). Förekomsten av målkonflikter är inte 
i sig en drivkraft till transporttillväxt. Att miljömål ofta underordnas sådana trans-
portpolitiska mål som är transportalstrande är dock problematiskt och ett hinder för 
en omställning till ett hållbart transportsystem (se t.ex. Forsberg 2002 kap.8; Moss-
feldt & Reneland 2005).  
 

Den trafikorienterade handeln22 
Bakgrund  

Vi har tidigare berört hur utbyggnad av väginfrastruktur bl.a. ger incitament att 
lokalisera olika samhällsfunktioner i lägen som nås enkelt med personbil och tunga 
fordon men kanske inte med andra trafikslag (se exempelvis Jonsson & Johansson 
2006). Det skapas ”car-dependent places” (Stradling 2007). Sedan början av 1990-
talet har det skett en explosionsartad utbyggnad av trafikorienterad handel, särskilt 
s.k. externhandel (se t.ex. Forsmark 2001; Alarik 2003; Mossfeldt & Reneland 
2005). Då utvecklingen dessutom är relaterad till flera centrala aktörsgruppers 
rationaliteter (myndigheter, kommuner, handelskoncerner, konsumenter, fastig-

                                                      
 
22

 Med trafik- eller bilorienterad handel avses all motortrafikorienterad handel, men särskilt sådan som 
är storskalig och ligger i trafikorienterade externa eller halvexterna lägen i förhållande till bostadsområ-
den och stadskärnor. Till övrig motortrafikorienterad handel hör inte minst s.k. trafikbutiker.  
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hetsägare och andra exploateringsintressen) förtjänar utvecklingen av externhan-
deln (och annan trafikorienterad handel) ett eget avsnitt.  
 
Utvecklingen kan illusteras med att ICA, Sveriges största detaljhandelsföretag, i 
juni 2006 öppnade sin 49:e Maxibutik (ICA 2006). Detta innebär en ökning med 
50% (16 enheter) sedan 2002 och är en del i en mycket stor omstrukturering av 
butiksnätet från mindre till större enheter, en utveckling som sker över hela detalj-
handeln. Butikernas storlek och trafikorientering ökar medan antalet butiker mins-
kar.23 Särskilt betydelsefull har utvecklingen varit inom dagligvaruhandeln då des-
sa butiker tidigare i mycket hög grad var centralt lokaliserade i boendemiljöer och 
stadskärnor och därför mer tillgängliga för gång- och cykeltrafikanter samt kollek-
tivtrafik. Kännetecknande för externa köpcentra är tvärtom att de inte är integrera-
de med boendemiljöer och redan etablerade centrumbildningar samt att de (där-
med) i första hand vänder sig till bilburna kunder. Även övrig trafikorienterad han-
del, särskilt dagligvaruförsäljningen vid bensinstationer, har haft en stark utveck-
ling under det senaste decenniet. Antalet "trafikbutiker" ökade med 35% mellan 
1996 och 2001, medan det totala antalet butiker föll kraftigt24.  
 
Olika aktörers roller 

Senare års utveckling mot allt mer externt lokaliserad handel har möjliggjorts, och 
ofta förstärkts, genom offentliga aktörer. Den möjliggörande rollen gäller både 
exploateringen av markområden och tillhandahållandet av infrastruktur. I detta 
sammanhang har framförallt kommunerna varit viktiga aktörer. Drivkrafter från 
handelns sida är distributionsrationalitet, ekonomiska skalfördelar och lägre mark-
kostnader än i centrala lägen (se t.ex. Hagson 2003; Trivector 2004). Den bilvänli-
ga miljön underlättar dessutom storköp och appellerar därmed till konsumenters 
bekvämlighet.  
 
I de flesta andra västeuropeiska länder är etablering av handelsområden starkt re-
glerad med hänsyn till bl.a. miljömässiga och sociala värden (Hagson 2003). Sveri-
ge utgör här ett undantag. Det kommunala planmonopolet ger kommunerna be-
slutanderätt över lokalisering av handel. Till skillnad från många andra verksamhe-
ter är köpcentrumsetableringar inte heller tillståndspliktiga enligt Miljöbalken. 
Dock kan länsstyrelser och Regeringen tillfälligt stoppa planerade handelsetable-
ringar med hänvisning till bristfälligheter i planeringsunderlaget, vilket också har 
skett vid några tillfällen. Det finns däremot ännu ingen nationell policy i frågan om 
externhandelsetableringar. 
 
Ett skäl till det offentligas positiva syn på externhandel, och etablering utan starka 
restriktioner, är den stora betydelse som har fästs vid pris under senare år (i media, 
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 Den totala säljytan inom handeln ökade under 1990-talet trots den stora minskningen i antal butiker 
(Konkurrensverket 2002, s17 (tabell 2.4)).  
24

 1993-2004 minskade antalet dagligvarubutiker med 30% i Sverige, från 6.678 till 4.719 (Konkurrens-
verket 2004:2). 
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politiska utspel, utredningar m.m.). Ett livskraftigt tema har länge varit jämförelser 
mellan den svenska prisnivån och priser inom ”övriga EU”. Konkurrensverket har 
varit en central aktör som har utfört eller deltagit i undersökningar med den svens-
ka prisnivån i fokus (se bl.a. Konkurrensverket 2000:2, 2000:3 och 2001:4). En 
lösning till problemet höga priser har ansetts vara nyetablering av storbutiker, vil-
ket nästan undantagslöst innebär externa eller halvexterna lägen och trafikorienter-
ing. Andra värdedimensioner (som kvalitet, miljö och tillgänglighet för andra än 
bilister) har tonats ned i dessa rapporter och diskussioner. 
 
Trafikkonsekvenser 

Forskningen visar att etablering av bilorienterad handel i allmänhet ger en kraftigt 
ökad belastning på trafikapparaten (Hagson 2003; Forsberg m.fl. 1994). Skälen är 
bl.a. att människor färdas längre sträckor för sina inköpsresor och att man använder 
bilen i större utsträckning än tidigare. Inköpsresor är viktiga inslag i det totala re-
sandet och nu sker ungefär två inköpsresor av tre med bil medan ungefär vart fem-
te inköp sker till fots och vart tionde med någon slags tvåhjuling (Supermarket 
2002, s39)25. Följande data kompletterar bilden om externhandelns bidrag till 
transporttillväxt: 

 

• En studie av svenska kommuner där det etablerats ett externt köp-
centrum visade att 38 procent av hushållen övergick till att göra sina 
dagligvaruinköp på stormarknaden, och att denna grupp därmed 
ökade sitt biltrafikarbete i samband med livsmedelsinköp med mel-
lan 300-1100%, beroende av kommun (Forsberg m.fl. 1994) 

• En fallstudie av Linköping visar hur bilresorna för inköp av daglig-
varor ökade med 50% i kommunen (450.000 mil) som följd av ex-
ternhandelsetablering (Svensson 1998)  

• Sverige har 338 köpcentra och handelsområden med sammanlagt en 
tredjedel av detaljhandelsförsäljningen (Centrumutveckling 2007) 

 
I en utredning av Handelns Utredningsinstitut (HUI), där bilismen anges som en av 
de starkaste faktorerna bakom detaljhandelns strukturella omvandling, beskrivs 
denna förändring som om den endast speglade konsumenters preferenser 
(HUI/Jacobsson 1999). Några neutrala förutsättningar för marknadsageranden finns 
dock ej och etablering av externhandel har konsekvenser som sammantagna leder 
till ett mer bilberoende samhälle. Här kan man bl.a. peka på hur externhandeln 
bidrar till vägutbyggnad, ytterligare stärker människors incitament att anskaffa 
respektive använda bil samt minskar underlaget för kollektivtrafiken (se t.ex. Hag-
son 2003; Trivector 2004).  
 
Ur tillgänglighetssynpunkt visar erfarenheten på en negativ spiral, där etablering av 
bilorienterade köpcentrum slår undan förutsättningar för handel i bostadsområden 
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 Uppgifterna bygger på en Sifoundersökning och gäller konsumentens färd till sin huvudbutik.  
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och på landsorten (Mattson 2003). När butiker på promenadavstånd försvinner 
försvåras möjligheten att göra inköp utan bil, villket ger ytterligare inflöde till han-
deln vid externa köpcentra. Istället för ett val blir bilen för många människor ett 
tvång. Ett sådant förstärkt strukturellt bilberoende i Sverige har bland annat belysts 
i forskning vid Chalmers. Exempelvis visade en studie av de boendes avstånd till 
service i 45 svenska städer att dessa avstånd i allmänhet hade ökat mellan 1980 och 
1995:  

 
"Förutsättningarna för att gå och cykla för att nå de studerade serviceutbuden har för-
sämrats i både små och stora tätorter. Speciellt oroande är utvecklingen inom den kon-
kurrensutsatta livsmedelshandeln." (Falkheden & Malbert 2000, s41). 
 

Sedan dess har utvecklingen tilltagit. Mellan 1996 och 2002 förlorade 427 orter sin 
sista dagligvarubutik (Glesbygdsverket 2002 och 2003). Denna utveckling accele-
rerade dessutom under 2000-talets inledning och vi närmade oss en situation där 
butiksbeståndet skulle minska med en enhet dagligen, året runt (Bonnedahl 2003). 
Att processen är densamma i stad och land visas även i Glesbygdsverkets statistik, 
enligt vilken antalet familjer med minst 10 km till närmaste dagligvarubutik ökade 
från 72.000 till nära 87.000 mellan 1999 och 2002 (trots avfolkningen av landets 
glesbygd; Glesbygdsverket 2003). Tusentals ytterligare hushåll kan sägas ha blivit 
strukturellt bilberoende.  
 
En omställning till ett hållbart transportsystem synes därför av flera skäl svårfören-
ligt med satsningar på köpcentrum i otillgängliga lägen för den som inte färdas 
med bil. I själva verket framträder etableringen av externhandel som en viktig fak-
tor bakom utvecklingen mot ett mer bilberoende samhälle (Elvingsson 2001; Moss-
feldt & Reneland 2005). Däremot är det tveksamt ifall utbyggnaden av den bilori-
enterade handeln kan förklaras med en bristande kunskapsbild om dess negativa 
miljöeffekter. Kunskapen om denna negativa miljöpåverkan har funnits länge och 
lyfts ofta också fram i samhällsdebatten. Mer troligt speglar det hur miljövärden 
har en styrkemässigt svagare position än exploateringsvärden och ekonomiska 
intressen (se t.ex. Forsberg 2002 kap.8). Förklaringar på individnivå ska heller inte 
underskattas, exempelvis vår strävan efter bekväma biltransporter (se nedan). 
 

Ekonomisk politik och näringslivets organisa-
tion 
Tillväxtmål och väginvesteringar 

Det finns ett nära samband mellan ekonomisk tillväxt och transportökning. Eko-
nomisk aktivitet har nästan alltid någon transportkomponent och ökad ekonomisk 
aktivitet tenderar att generera ökade transportvolymer (se t.ex. Naturvårdsverket 
2006; Kwon & Preston 2005).26 Samtidigt uppfattas satsningar på transportsyste-
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 Ökad ekonomisk utveckling förväntas också medföra effektivisering och tekniklösningar som ska 
reducera problemen. En sådan reduktion kan dock i första hand förväntas vara relativ, d.v.s. att trans-
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men från politiskt håll som ett viktigt led i att främja den ekonomiska tillväxten. 
Denna kan konkret främjas genom att hålla kostnader låga genom transportstöd 
eller andra subventioner. Men framförallt sker det genom investeringar i väginfra-

struktur och annan transportinfrastruktur. I många fall framtonar ekonomiska till-
växtmotiv som det enskilt viktigaste skälet till nationella investeringar i motorvä-
gar, förbifarter m.m. (se t.ex. Falkemark 2006; Forsberg 2002). Betydelsen av detta 
motiv är svår att överskatta; investeringar för att sammanföra regioner eller öka 
framkomlighet och kapacitet på vägnätet har en nyckelfunktion för det övergripan-
de samhällsmålet avseende ekonomisk tillväxt. Ett exempel gäller hur byggandet 
av Öresundsbron mer än något annat motiverades som en strategi för regionförsto-
ring, där bron sågs som en möjlighet att öppna upp Öresundsregionen för långväga 
arbetspendling med i första hand bil. Detta ger samtidigt en bakgrund till varför 
konflikter mellan miljömål och fysiska investeringar så ofta kretsar kring vägpro-
jekt. Att stoppa eller inskränka planerade vägprojekt på miljömässiga grunder in-
nebär samtidigt att samhället avstår från ett strategiskt viktigt medel för att främja 
ekonomisk tillväxt (Forsberg 2002 kap. 8, 9).  
 
Frihandel och ekonomisk integration 

Den ekonomiska globaliseringen, med ökade varuflöden och internationella inve-
steringar som centrala inslag, har i grunden omstöpt näringslivets organisering. 
Distributionen, både i betydelsen fysiska godstransporter och logistiska lösningar, 
är en av de dimensioner där de största förändringarna har ägt rum. En rad proces-
ser, särskilt under den senaste tjugoårsperioden, har bidragit till utvecklingen. En 
av dessa berör attityder och värderingar och gäller den starka tro på marknadslös-
ningar och frihandel som svepte över världen med början under 1980-talet. De nya 
tankarna operationaliserades genom nationell avreglering och internationella avtal 
(Bonnedahl 2000). I ett globalt perspektiv har frihandelsavtal, valutaavregleringar, 
sänkta eller avvecklade tullmurar samt regionala integrationsområden bidragit till 
ökad varuhandel − och som en konsekvens även till ökade transporter. För svenskt 
vidkommande är EES-avtalet och det därpå följande inträdet i EU särskilt viktiga. 
Politikens roll, både på nationell och internationell nivå, har således varit betydan-
de för denna utveckling, men även företags (med internationella och globala strate-
gier) och konsumenters (med efterfrågan på importvaror) betydelse måste beto-
nas.27  
 
I ett EU-sammanhang har särskilt den inre marknadens princip om fri rörlighet för 
varor medfört växande transportvolymer. Det kan möjligen hävdas att problemet i 
sammanhanget inte främst gäller den fria rörlighetens princip som sådan utan den 
starka politiska ställning den åtnjuter i relation till exempelvis miljömässiga värden 

                                                                                                                                       
 
porterna fortsätter att öka men att vi får ut allt mer ekonomisk välfärd per transportenhet. Även det 
senare resultatet är dock osäkert (se data rörande försämrad transporteffektivitet i kapitel 3). 
27

 När det gäller den internationella handeln står visserligen sjötransporter för den största andelen av 
transporterna, men en ökning av handeln innebär att även vägtransportvolymerna ökar. Inom EU är 
detta f.ö. det dominerande trafikslaget (EEA 2006a, s47). 
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(se t.ex. Norberg-Hodge m.fl. 2002). I den målkonflikt som finns är den ekonomis-
ka tillväxten, för vilken handeln är ett medel, överordnad miljövärden (Forsberg 
2002). Därför tillåts transporternas möjlighetssida (distribution av efterfrågade 
varor i ett integrerat Europa) definiera politikens utformning medan transportrelate-
rade miljöproblem i bästa fall kommer att handla om hantering av externaliteter. 
Kommissionens granskning av EU:s transportpolitik (“mid-term review”, European 
Commission 2006) innebar f.ö. ett förändrat fokus, från försök till efterfrågepåver-
kan till att angripa sidoeffekter:  

 
”...transport demand growth is no longer explicitly identified as one of the main envi-
ronmental issues within the transport sector” (EEA, 2007, s8) 
 

Å ena sidan kan man då konstatera att denna förändring av problemfokus sker trots 
den kraftiga transporttillväxt som har ägt rum. Å andra sidan hade man misslyckats 
med att dämpa trafikökningen genom de åtgärder som Vitboken föreskrev (Euro-
pean Commission 2001). Problemsidan med ekonomisk integration är emellertid 
större än att endast gälla varutransporterna. Integrationens idé (och praktik, som 
den uttycks i EU) innebär utbyten över större geografiska rum inom näst intill alla 
områden för samhällelig aktivitet. De politiska intentionerna är att inte endast varor 
ska röra sig fritt över det större territoriet, utan att även turister, arrangörer av kul-
turevenemang, arbetstagare o.s.v. ska se Europa som ett homogent område för sina 
referenser och rörelser.  
 
Den fria rörligheten kan sägas ha ett egenvärde som en faktor som definierar det 
gränslösa och nära sammanbundna Europa. Nationella ståndpunkter i konflikt med 
rörlighetens princip, inte minst inom miljöpolitikens område, betraktas och definie-
ras som integrations- eller handelshinder − till dess att motsatsen eventuellt är 
bevisad.28 Åtgärder som uttryckligen motiveras med målet att begränsa transport-
flödena (eller snarare dess miljökonsekvenser) har följaktligen varit svåra att hävda 
inom EU. Ett typiskt exempel på denna motsättning avser EU:s regler för offentlig 
upphandling. Många svenska kommuner har beskrivit hur deras ambition att upp-
handla livsmedel från lokala producenter – som led i att minimera transportvoly-
mer och sluta kretslopp – har motverkats av EU:s direktiv för offentlig upphandling 
(Forsberg 2002). I praktiken har detta inneburit att prisaspekten och den fria rörlig-
heten har överordnats miljömässiga hänsyn. Kombinationen mellan en gemensam 
marknad, med ökade möjligheter för inköp över stora avstånd, och en prioritering 
av priset har medfört att mer närliggande leverantörer har ersatts med mer långväga 
dito29.  
 

                                                      
 
28

 En möjlighet som i princip har funnits ända sedan Romfördraget är de öppningar som art. 30 EG ger. 
Senare tillkom även art. 95 EG (tidigare art. 36 resp. 100a).  
29

 Regelverket håller nu på att reformeras, vilket innebär att upphandlingen istället kan bli en kraft i 
riktning mot omställning (se exempelvis Regeringens skrivelse 2006/07:54) 
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Organisatorisk rationalitet 

Ökningen av godstrafik har under lång tid varit mycket kraftig; detta gäller särskilt 
vägtransporterna (se kapitel 3). En relevant förklaringsgrund är den internationali-
serade ekonomin, behandlad ovan, medan ytterligare en anledning till godstrans-
porttillväxten är vad som ofta går under benämningar som strukturomvandling eller 
rationalisering. Gemensamt för dessa förklaringar är att de bygger på ekonomiska 
principer, förhållanden och strategier − som skalfördelar, distributionsstrategier och 
lokaliseringsfördelar (tillgång till produktionsfaktorer, förutsättningar för kommu-
nikation och transporter etc. Abell & Hammond 1991; Dunning 1993). Listan kan 
göras lång och presenteras på olika sätt. Mest intressant i detta sammanhang är 
dock hur detta beslutsfattande på ekonomisk grund är avhängigt de relativa kostna-
derna. I just detta avseende är förklaringar bakom förändrad organisering och öka-
de transportströmmar inom och utom landet desamma. Ett exempel från bageriin-
dustrin kan användas för att belysa detta.30  
 
Bageriindustrin har genomgått en mycket stor strukturförändring under senare år. 
Antalet produktionsanläggningar har minskat i antal medan storleken har ökat och 
teknologin har blivit mer avancerad31. Traditionella hantverksbagerier har magina-
liserats medan mycket stora industribagerier numera försörjer huvuddelen av lan-
dets butiker med hjälp av långväga transporter. På importsidan finns bl.a. bröd och 
brödämnen som fraktas i frystransporter från Kontinentaleuropa. I båda dessa fall 
influeras företagens och branschens organisering starkt av skalfördelar av olika 
slag. Enkelt uttryckt är förtjänsten från investeringar och drift i de stora, teknolo-
gikt avancerade och mycket rationella industribagerierna större än kostnaderna för 
distribution. Exemplet med frystransporterade bageriprodukter kan också användas 
för att, mer allmänt, illustrera transportkostnadernas begränsade betydelse för före-
tags totala kostnadsstruktur32. Bröd är teoretiskt sett en relativt olämplig kandidat 
för långa transporter p.g.a. produkternas ofördelaktiga pris per vikt- och volymen-
het (vilket således påverkar både intäkter och transportkostnader). När det gäller 
den samhälleliga målkonflikten mellan ekonomisk välfärd33 och god miljö förefal-
ler kostnadsbilden främja det förra på det senares bekostnad.  
 
Vi kan dessutom argumentera för en obalans mellan dessa mål genom transportsek-
torns externaliteter (EEA 2006a, 2007). Europeiska miljöbyrån konstaterar följande 
avseende transportkostnadernas (begränsade) betydelse för ekonomisk organise-
ring:  

 

                                                      
 
30

 Branschen studerades av en av rapportförfattarna 2002-2003 och uppgifterna bygger på denna 
undersökning. 
31

 Utvecklingen fram till 2000-talet beskrivs väl i Sveriges bageriförbund 2000. 
32

 Givetvis finns dock en variation mellan företag och branscher. 
33

 Här uttryckt genom att ekonomiskt effektiva företag tillhandahåller billiga produkter till konsumenter-
na. 
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“Today, freight transport is so cheap and reliable that it is worthwile for companies to 
exploit differences in production costs, e.g. lower wages, taxes or other parameters, in 
different countries across Europe or globally” (EEA 2006a, s 10) 
 

Ett annat exempel på hur relativkostnader har möjliggjort mer transportintensiva 
strategier gäller den del av logistiklösningarna som gäller gränslandet la-
ger/leverans. Detta är visserligen en komplex fråga som även har att göra med hela 
den globala ekonomins sammanflätning och krav på snabba flöden och flexibilitet. 
En viktig del i detta system är dock relativkostnaderna. Låga relativa transportkost-
nader möjliggör s.k. just in time-lösningar och andra transportintensiva logistikmo-
deller.34 Flexibilitet och kundorderstyrning är ett par ledord som, när transportkost-
naderna är tillräckligt låga, styr den ekonomiska organiseringen mot relativt trans-
portintensiva lösningar. Det som med en ekonomisk förklaring endast är ett ratio-
nellt sökande efter effektiva lösningar (jmf. Vernons, 1966, klassiska förklaring) 
innehåller på idéplanet en motsvarighet till den politiska idén om ekonomisk integ-
ration; i vår ovilja att erkänna friktion, trögheter, i det moderna samhället.35  
 

En mobil livsstil - individ och samhälle 
Ekonomiskt välstånd 

Vårt transportintensiva samhälle har på individplanet en motsvarighet i en livsstil 
som präglas av mobilitet och förväntningar på mobilitet (Vilhelmson 2007). Värt 
att påpeka är att denna rörlighet är motoriserad, medan vår fysiologiska mobilitet är 
satt i motsatt utveckling (Hinde & Dixon 2005). En av förutsättningarna för moto-
riserad mobilitet (läs: vägtrafik), tillika en av förklaringarna till övergången från 
egna kraftanstängningar till motoriserade dito, är ekonomisk. Med ökade inkomster 
äger vi fler bilar och vi kör dem längre sträckor (se ex. Plaut 2005). Det handlar då 
om ökad köpkraft men även om preferenser; vi tenderar att bl.a. köpa oss bekväm-
lighet (se nedan) och tid (jmf. Waldo 2003; Jakobsson 2007; Vilhelmson 2007) 
med ökade inkomster. På aggregerad nivå kan detta belysas genom sambandet 
mellan ekonomisk tillväxt och transportökningar (Charoentrakulpeeti 2006; Kwon 
& Preston 2005). 
 
Dessutom köper vi varor och tjänster, närmast undantagslöst med någon transport-
komponent (leveransen av varan, resan till butiken eller restaurangen etc.). En 
större personlig budget leder ofta även till efterfrågan på, i någon bemärkelse, mer 
sofistikerade varor och tjänster. Som konsumenter vill vi ha variation och nyheter, 
vilket bättre tillfredställs om en större andel av världens leverantörer finns tillgäng-
liga för oss (koreanska elektronikfabrikanter, argentinska vinproducenter, sydafri-

                                                      
 
34

 Till resonemanget kan läggas att olika lösningar även kan påverka intäktssidan; exempelvis då en 
kundanpassning (som ger ökade transporter) även ger en ökad betalningsvilja.  
35

 Dessa olika dimensioner av en förklaring är av värde vid resonemang om styrmedelsutformning; låga 
kostnader respektive bärande idéer kräver olika metoder. Oviljan att erkänna friktion gäller f.ö. inte 
endast producenter och konsumenter i deras önskan om en gränslös marknad; som individer ska vi 
vara uppkopplade, nåbara och mobila, kapitalet ska aldrig vila, kunna flyttas omedelbart runt klotet etc. 
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kanska golfresearrangörer o.s.v.). Därmed ökar i princip transportkomponenten i 
vår konsumtion, och såväl den långväga godstrafiken som det långväga resandet. 
 
Funktionsrelaterade förklaringar 

Det kunde konstateras att individperspektivet var mycket framträdande i de under-
sökta forskningsartiklarna (se tabell 5.1). Uppenbart är att den vanliga människan 
har en relation till transporter och transportmedel, och särskilt till bilen, som både 
är funktionell och relaterad till känslor, vanor och attityder (Stradling 2007). Av-
gränsar vi oss till personbilen och dess praktiska värden kan det för det första po-
ängteras hur denna är en möjliggörare i människors tillvaro.36 Bilen möjliggör för 
många en mobilitet och livsstil som annars vore otänkbar (Naturvårdsverket 2005). 
Personbilen ger förutsättningar att bosätta sig på platser utan väl fungerande kol-
lektivtrafik och möjliggör att ta jobb långt från bostaden, för att bara nämna ett par 
viktiga sammanhang där bilen förändrat villkoren för människors tillvaro. Till 
möjlighetsgivandet kan även läggas tidsfaktorn, fundamental i det moderna sam-
hället (Vilhelmson 2007; Waldo 2003):  

 
"Att minimera sin tidsanvändning är det starkaste och mest använda argumentet för att 
hushållen väljer att resa på ett visst sätt, närmare bestämt att färdas per bil" (Waldo 
2003, s 154) 
 

Tillsammans med motortrafiksystemet som helhet ökar motorfordon räckvidden för 
våra aktivieter. Med den ökade räckvidden följer dock nya anspråk på förflyttning; 
allt mer avlägsna besöksmål faller inom ramarna för det vi uppfattar som normalt 
(för många svenskar ingår numera Thailand i det normala reserummet). Transport-
systemet ökar också vår räckvidd att nå olika servicefunktioner. Funktioner som 
tidigare var lokaliserade i direkt anslutning till människors boendemiljöer kan spri-
das ut i det geografiska rummet. Dessutom möjliggör transportsystemet att vi bo-
sätter oss längre från våra nära och kära; regelbundna besök blir ändå möjliga.  
 
En annan kanal eller förstärkare för de möjligheter vi har och upplever är den mo-
derna informationsteknologin (s.k. ICT). Det har funnits relativt stora förväntningar 
på att denna ska kunna minska transportbehoven, genom hemarbete, telefonmöten, 
e-handel o.dyl (se exempelvis Plaut 2005). I en behandling av informationstekno-
logins effekter på resande i samband med fritidsaktiviteter finner dock Mokhtarian 
m.fl. (2006) att ICT:s primära konsekvenser är att öka individers valmöjligheter 
medan de potentiella konsekvenserna för transporter, när ett nytt alternativ väljs, 
visar sig ovissa. I en artikel som behandlar transportkonsekvenser av e-handel, och 
nettoutfallet som beroende av fyra fundamentala orsaker, kommer Mokhtarian 
(2004) fram till en mer negativ bild:  

 

                                                      
 
36

 Vi vill dock betona att dessa förklaringskategorier i hög grad är en fråga om perspektiv. Vad som är 
praktiskt eller funktionellt är inte fritt från värderingar och vanor.  
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"The combined outcome of all factors does not appear to support any hope that e-
shopping will reduce travel on net; to the contrary there may be negative impacts due 
to increased travel".  
 

Åter till bilen är denna inte endast en möjliggörare utan även en central bekvämlig-

hetsfaktor. På en mångfald sätt upplevs den privata bilen göra livet mer drägligt än 
en tillvaro utan bil (Bennulf m.fl. 1998; Jakobsson 2007). Till alla de bilens för-
tjänster som åberopas av den bilburna allmänheten kan nämnas möjligheten att 
enkelt förflytta sig från dörr till dörr, bilen som redskap att frakta skrymmande 
varor eller som ett hjälpmedel att ta sig fram bekvämt oavsett väderlek (se t.ex. 
Naturvårdsverket 2005; Kvarnbäck 1999). Inte heller denna förklaring till valet av 
motortransporter rör enbart funktionella aspekter utan är även relaterad till vanor 
och värderingar.  
 
När det gäller trafikutvecklingen är sannolikt samspelet mellan funktionella och 
andra förklaringar (som vanor och värderingar) avgörande; vore exempelvis be-
kvämlighetsförklaringen konstant skulle, allt annat lika, inga ökningar behöva ske. 
Samspelet med andra förklaringsfaktorer kan illustreras med den försämrade folk-
hälsa som kan förväntas ytterligare förstärka bekvämlighetsrelaterade förklaringar 
till trafikökningar. Inte minst gäller detta de tilltagande överviktsproblemen (Hinde 
& Dixon 2005). 
 
Värderingar och attityder 

En allmän förklaring till miljöproblem, och till våra svårigheter att hitta lösningar, 
är att vi prioriterar egen nytta betydligt högre än de negativa konsekvenser som 
följer av våra handlingar. (Anderberg 2001; Bonnedahl m.fl. 2007). Våra trans-
portbeteenden är typiska för sådana handlingar. Problemet ligger i hög grad i att de 
negativa konsekvenserna (t.ex. emissioner i luften) tidsmässigt, rumsligt och i ter-
mer av de parter som berörs (natur, djur, avlägsna människor etc.) ofta är både 
diffusa och avlägsna. En illustration av denna problematik (med fokus på tiden) är 
den, för icke fackekonomer något märkliga, debatt om lämpliga diskonteringsrän-
tor som följde efter den s.k. Sternrapporten (HM Treasury 2006). Med det traditio-
nella ekonomiska tänkandet, som dominerar i politiken, kan frågan bli Lönar det 
sig att försöka stoppa den globala uppvärmningen? där svaret lutar åt Nej (se An-
dersson 2006).37  
 
Värderingarnas betydelse till trots, transportforskningen förefaller hellre behandla 
våra attityder, d.v.s. sådant som påverkar våra beteenden på ett något mindre 
grundläggande plan. Våra attityder till resande, och till aktiviteter som medför 
resande, är relaterade till den moderna livsstilen: hög vardagsmobilitet, tillgänglig-
het till långväga upplevelser etc. (Donaghy m.fl. 2004). Med uppgifter från arbets-

                                                      
 
37

 Ett liknande problem är när vi säger att det inte lönar sig att vi vidtar åtgärder; det är någon annan-
stans, där åtgärderna har större relativ effekt, som de ska vidtas. 
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pendling i USA undersöker Choo m.fl. (2005) orsaker till att individer vill resa mer 
(eller mindre) än de gör. Huvudresultat är att:  

 
"the liking for travel has a strong positive impact, and subjective qualitative assess-
ments of mobility have a strong negative impact, on the desire to increase one's travel." 
38

 

Ofta är attityden väldigt bejakande till bilåkandet, så vi kan tala om ”Die-hard dri-
vers” (Stradling 2007). Även våra värderingar och attityder i relation till själva 
fordonen, och då särskilt attityder till personbilen, är betydelsefulla för att förstå 
trafikutvecklingen. På ett grundläggande plan kan bilens centrala roll för det mo-
derna välfärdssamhället åberopas, där denna har blivit till välfärdssymbolen fram-
för andra (Bennulf 1998 m.fl.). Därmed kommer vi in på hur människors relation 
till bilen inte bara är rationell utan i hög grad även känslostyrd (Gatersleben 2007). 
Bilen är för många människor både en identitetsskapande faktor och ett centralt 
attribut för den personliga integriteten (jfr Swahn & Löwendahl 2006 s46f). Identi-
tetsskapandet kan relateras till själva innehavet (Kwon & Preston 2005; Plaut 
2005) medan integritetsargumentet bland annat handlar om att stunden bakom 
ratten i mångas ögon erbjuder en fristad från vardagens krav och stressmoment, 
kanske det enda tillfälle under dagen då man är helt för sig själv.  
 
Den bejakande bilburna livsstilen har många attribut. Denna omfattar allt från bil-
burna besök vid det stora köpcentret som helgnöje – en modern folkrörelse – till en 
motorkultur där timtals av "cruising" längs samma gator är en livsstil. Åtgärder 
från samhällets sida som skapar ekonomiska eller fysiska barriärer för bilanvänd-
ningen, blir därför för många bilister någonting som upplevs inkräkta på den per-
sonliga integriteten (Falkemark 2006). 
 
Forskningen uppmärksammar även människors attityder till bilen i olika typer av 
situationer, framförallt kopplat till arbetspendling och inköpsresor. Ett exempel är 
Ibrahim (2005) som behandlar konsumenters attityder till olika färdmedel i sam-
band med inköp. Bilen är då det transportmedel som värderas högst, medan bussen 
värderades lägst.39 Vidare har attityder till de fysiska strukturena, och boendet, 
betydelse för transportmängd och val av transportslag. Handy m.fl. (2005) under-
sökte sambandet mellan "neighborhood characteristics" och transportbeteende med 
hänsyn till preferenser för (attityder till) transporter och boende. Resultatet var dels 
att skillnader i transportbeteende (resvanor) förklarades av attityder, dels att: 

 
"…changes in travel behavior and changes in the built environment shows significant 
associations, even when attitudes have been accounted for". (Handy m.fl. 2005, s427) 
 

I en behandling av kategorier av boende och människors attityder till sådana fann 
Schwanen & Mokhtarian (2005, s149) att de längsta resorna gjordes av ”consonant 

                                                      
 
38

 Förutom attityder togs hänsyn till personlighetstyp, livsstil och socio-demografiska karakteristika. 
39

 Ibrahim klassificerar färdmedel i dimensioner som 'suitability', 'practicality', 'ease of travel' och 'cost'. 
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and dissonant suburban travelers” medan de kortaste totala resorna och de kortaste 
bilresorna gjordes av “true urbanites” (ungefär stadsbor med stadsattityder).  
 
Vanor och det sociala sammanhanget 

Efterfrågan på transporter, och olika transportmedels betydelse för människor, 
skapas inte bara av sådant som strukturer (t.ex. vägar), funktioner (som ett fordons 
prestanda) eller individuella värderingar. Transportutvecklingen måste också ges 
ett socialt och kulturellt sammanhang (Stern & Richardson 2005). Lyons (2004) 
kontrasterar ett sådant synsätt mot den människosyn som beskriver individen som 
ekonomiskt nyttomaximerande, och som därmed betonar rationellt beslutsfattande, 
funktionalitet och objektiv nytta:  

 
"Through considering phenomena such as social norms and habitual behaviour, it is 
then argued that the travel choices and behaviour of individuals are not simply a matter 
of economic optimization." (Lyons 2004, s 485). 
 

Som framgår i citatet är transportbesluten också vanestyrda. Redan tidigt i livet 
insocialiseras människor i att se på hög mobilitet och motortransporter som själv-
klara delar av tillvaron. Barn lär av sina föräldrar att uppfatta frekventa och lång-
väga transporter samt bilägande och bilkörning som naturliga och oreflekterade 
välfärdsattribut. Den enskilda individen som infostras i sådana värderingar kommer 
ofta inte ens att pröva eller reflektera över alternativ till motortransporter (jfr. Wal-
do 2003; Fujii & Gärling 2007). Samhälle och trafik är därmed oundvikligt sam-
manhörande (Lyons 2004). För privatpersoner innehar här personbilen en särställ-
ning, med flyget som konkurrent på längre transporter. 

 
"När det gäller bilen väljs denna nästan aldrig bort. De hushåll som har bilen som sitt 
främsta färdmedel har svårt att ange något tillfälle när de bryter bilvanan."... "Konsum-
tion av alkohol är ofta den enda anledning som får hushållen att överväga alternativ till 
bilen." (Waldo 2003, s185) 
 

Det är visserligen länge sedan som bilägandet som sådant - d.v.s. att äga en bil, 
oavsett vilken - uppfattades som en statussymbol i det svenska samhället. I ett soci-
alt sammanhang blir det däremot för många människor viktigt vad man kör i för 
slags bil; att sakna tillgång till bil kan också upplevas som ett stigma i ett samhälle 
där normen är att äga och köra bil.  
 
I takt med att samhället allt mer inrättas efter att hög mobilitet är en normalitet och 
bilen en förutsättning övergår den privata bilen också i växande grad från ett val till 
en nödvändighet. En särskilt viktig faktor i sammanhanget gäller trenden mot det i 
ökad grad funktionsuppdelade samhället (se ovan); inte minst med avseende på 
senare års omfattande satsningar på bilorienterad handel, vilket ofta har försvårat 
för människor som inte kan eller vill använda bil för inköp av dagligvaror (Fors-
mark 2001; Hagson 2003; Falkemark 2006). 
 
Bilens övergång från ett val till en upplevd nödvändighet uppstår även genom en 
social dynamik grundad i de överväganden vi gör som enskilda människor. Detta 



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport  

 54 

kan översättas till trender med inverkan på vårt transportbeteende (Donaghy m.fl. 
2004). En utvecklingstrend gäller människors värdesättande av den personliga 
trafiksäkerheten, vilket får många att välja bilen före att t.ex. cykla, för att det sena-
re upplevs mindre tryggt i gaturummet. Låt oss kort beröra två aktuella trender som 
åskådliggör detta: Under senare år har det uppmärksammats hur föräldrar i allt 
högre grad skjutsar sina barn till skolan och fritidsaktiviteter. När somliga föräldrar 
gör valet att skjutsa barnen till skolan blir trafikmiljön mer osäker för övriga barn, 
vilket föranleder fler föräldrar att börja köra barnen i bil (Granville m.fl. 2002; 
Falkemark 2006). Ett annat exempel avser senare års försäljningsboom för SUV:ar 
och andra större fordon, som delvis har förklarats med människors önskan att för-
bättra sin egen säkerhet på vägarna (SUV-föraren har bättre odds än föraren av en 
liten bil vid en kollision mellan fordon av dessa slag). Sådana drivkrafter skapar 
således en dynamik som leder till både ökade trafikvolymer och större fordon. 
 
Transportintressen 

Motorfordon och vägtrafiksystemet har inte bara roller som underlättare och be-
kvämlighetsfaktorer i dagens samhälle. I sammanhanget behöver även nämnas hur 
motorjournalistik, bilindustrins marknadsföring och motororganisationer tar stort 
utrymme i det offentliga rummet med budskap som framhåller bilkörningens glädje 
och bilen som frihetssymbol (jfr Swahn & Löwendahl 2006 s46f). Vägtrafiken 
företräds av ett stort antal aktörer, däribland motororganisationer, vägtransport-
myndigheter och åkerinäringen. Bland tyngre intressegrupper kan t.ex. nämnas 
Motormännen och Sveriges Åkeriföretag. Den roll bilen har kommit att få i sam-
hället (se ovan) och stödet för denna illusteras av följande målbeskrivning från 
Motormännen: 
 

”Motormännens Riksförbund verkar för att bevara medborgarnas fria rörlighet och den 
enskildes rätt och möjlighet att använda individuella transportmedel.” (Motormännens 
riksförbund 2007) 

 
Falkemark (2006) beskriver hur bilens organiserade intressen har vuxit fram och 
konsoliderats under en tidrymd som spänner över åtskilliga decennier och hur de 
samtidigt kommit i besittning av en mycket stark ställning i svensk politik och 
samhällsliv. Vägtrafikens organiserade intressen har på många sätt varit fram-
gångsrika när det gäller att få politiskt gehör för sina krav. Även om dessa intressen 
inte har transportökning som sådan på sin agenda företräder de ofta krav som indi-
rekt driver transportökningen. Här kan bl.a. nämnas de mycket aktivt framförda 
kraven på sänkta drivmedels- och kilometerskatter40 samt krav på utbyggnad av 
vägnätet. Även om dessa intressegrupper inte alltid får gehör för sina önskemål 
innebär deras starka ställning likafullt en återhållande kraft som t.ex. försvårar 
genomförandet av mer långtgående kostnadspålagor för biltrafiken. 
 

                                                      
 
40

 På Motormännens hemsida, under ”Vårt arbete ger resultat” och ”Några av Motormännens fram-
gångar”, nämns det s.k. Bensinskatteupproret först (Motormännens riksförbund 2007).  
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År 2004 låg tre bilföretag på topp-tiolistan över marknadsföringssatsningar i Sveri-
ge (Sveriges annonsörer 2006). Media spelar dock även en självständig roll genom 
motorbilagor, reportage och perspektiv. De sätt på vilket transportrelaterade förete-
elser respektive miljöfrågor behandlas är formerande för våra föreställningar om 
vad som är normalt, korrekt eller eftersträvansvärt. Här behöver medias aktiva val 
att främja en bilburen livsstil framhållas. I biltester och resereportage ligger fokus 
till helt övervägande del vid individuella nyttovärden medan miljökonsekvenser 
intill nyligen varit näst intill helt frånvarande. Media verkar därmed i huvudsak i 
symbios med försäljningsintressen (och konsumentintressen, i den utsträckning 
biltester eller resereportage belyser problem ur ett konsumentperspektiv).  

 

En sammanfattande kommentar 
Vår genomgång av forsknings- och utredningsmaterial har visat på betydelsen av 
en mängd perspektiv, delförklaringar och sammanhang för att förstå drivkrafter 
bakom transportökningarna i samhället. Ett försök att åstadkomma en sammanhål-
len presentation av ett relevant urval av förklaringar resulterade i kapitlets fyra 
huvudområden:  
 

• Vägtrafikens roll i politik och planering  
• Den trafikorienterade handeln 
• Ekonomisk politik och näringslivets organisation 
• En mobil livsstil - individ och samhälle 

 
Dessa är inte endast områden för förklaringar utan representerar även fyra över-
gripande krafter för ökade trafikvolymer: Den vägtrafikorienterade politiken, han-
deln, ekonomiska organiseringen respektive livsstilen. För att kunna förstå och i 
förlängningen motverka trafikökningar kan vi dock även behöva sätta fokus på 
andra förklaringsnivåer. I det sammanhanget är det viktigt att göra klart ifall fakto-
rer är kopplade till transportsektorn som sådan (t.ex. i form av väginvesteringar), 
och därför kan beskrivas som direkt transportalstrande, eller om de gäller samhälls-
företeelser som indirekt leder till ökade transportvolymer (t.ex. bostadsbyggande i 
särskilt transportalstrande lägen). En annan viktig dimension gäller de aktörer 
respektive underliggande samhällsvillkor (socioekonomiska och sociodemografis-
ka strukturer, lokal och regional kontext, etc.) som skapar transportökning.  
 
I det första huvudområdet ovan finns de centrala aktörerna (för trafikökningar) 
inom politik och samhällsplanering. Dessa initierar bl.a. vägutbyggnad, utglesning 
och styrmedel med trafikalstrande konsekvenser. Sådant utgör samtidigt förutsätt-
ningar för de två övriga huvudsakliga aktörskategorierna − privatpersoner och 
företag − att öka sina transporter. Planerare hävdar givetvis att transporterna efter-
frågas, vilket skulle göra företag och privatpersoner ansvariga för strukturskapan-
det. Forskningen visar dock mycket tydligt att satsningar på utbyggd väginfrastruk-
tur i sig är trafikgenererande, och hur dessa både direkt och indirekt främjar en 
ökad biltrafik. 
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I den trafikorienterade handeln är aktörskategoriernas roller mer jämbördiga. Pla-
nerare är strukturskapande genom att trafikalstrande etableringar tillåts eller gynnas 
medan företag verkställer etableringarna. Konsumenterna är strukturskapande ge-
nom att välja det biltrafikorienterade alternativet; därigenom undergrävs förutsätt-
ningarna för närhandel; därigenom signaleras att vägtrafiksystemet efterfrågas och 
behöver förstärkas; och därigenom skapas individuella handlingsmönster, vanor, 
som är svåra att bryta.  
 
På motsvarande vis bör vi betrakta aktörer och strukturer i det tredje och fjärde 
huvudområdet för kapitlet (se ovan). När det gäller den ekonomiska politikens 
inriktning och betydelse, men även ett område som ekonomisk integration, ser vi 
att politiken har en huvudroll för skapandet av trafikalstrande strukturer. Även 
individer och företag har dock inflytande, som väljare eller påtryckare och som 
aktörer som skapar mönster och indikerar behov genom sina handlingar. När det 
gäller den mobila livsstilen är individer tydligare i fokus. Detta huvudområde kan 
också låtas illustrera ytterligare aspekter av betydelse för trafikökningarna. Medan 
ökade trafikvolymer bygger på faktisk handling, eller en aktivitet inom en uppsätt-
ning förutsättningar (struktur), finns även bakomliggande förklaringar. Valet av 
transportmedel bygger på vanor (som: jag brukar ta bilen), attityder (min bil är min 
borg) och värderingar (miljöproblemen är inte viktiga), vilka har olika relation till 
våra handlingar och skilda implikationer för styrmedelsutformning.  
 
Detta resonemang om olika nivåer av förklaringar kan även överföras från indivi-
der till ett större sammanhang, där sambanden dock blir mer osäkra. Vi kan exemp-
lifiera med den trafikorienterade handeln, som utgör en drivkraft till trafikökning-
arna i samhället. Man kan då välja att rikta styrmedel direkt mot externhandelseta-
bleringar (kostnader för parkeringar, miljöprövning av själva etableringen etc.). Ett 
alternativ är att söka sig ett steg bakåt: Vilka är drivkrafterna till att den biloriente-
rade handeln expanderar? Då kan vi bl.a. hämta förklaringar från andra av de fyra 
huvudområdena: Rationell organisering av företagen, attityder till bilen, exploate-
ringsvärden i politiken etc. Dessa exempel på bakomliggande förklaringar till den 
trafiktillväxt som hör samman med externhandel visar på behovet av, och möjlig-
heterna till, användning av vitt skilda typer av styrmedel. Vi återkommer till denna 
diskussion i slutkapitlet.  
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7. Omställning till ett hållbart 
transportsystem 
Inledning 
Olika sätt att närma sig frågan om omställning ger skilda strukturer för en kun-
skapssammanställning. Ett sätt är att utgå från företeelser som genererar transpor-
ter i samhället (t.ex. arbetspendling, turism, näringsverksamhet).41 Ett annat sätt att 
närma sig denna fråga är att utgå från drivkrafter bakom transporter (mänskliga 
preferenser, företagsrationalitet, det moderna samhällets planeringsideal, etc.), med 
nära återkoppling till de huvudfaktorer som behandlas i föregående kapitel.42 Vi 
har här valt att presentera ett mindre antal huvudkategorier som i första hand utgår 
från den systematiserade tidskriftsgenomgången i kapitel 5, men som samtidigt är 
justerad i linje med den övriga delen av kunskapsgenomgången, och där även 
forskning och rapporter som rör svenska förhållanden har påverkat översikten. 
Detta har resultatat i ett upplägg där omställning behandlas både med utgångspunkt 
från transportgenererande företeelser samt bakomliggande drivkrafter till transpor-
ter (se ovan). I rapportens avslutande kapitel (kap. 9) utvecklas en fördjupande 
diskussion om de omställningsfaktorer som behandlas i det följande. 
 

Samhällsplanering  
Att genom samhällsplaneringen främja en omställning av transportsystemen kan 
ske på olika plan. I syfte att skapa generella ramverk har samhället möjlighet att 
använda sig av regleringsinstrument i form av lagstiftning. Staten kan även utverka 
styrande direktiv för de myndigheter som är ansvariga för infrastrukturplanering 
och konstruktion av transportinfrastruktur. Ett viktigt instrument i samhällsplane-
ringen är även de allmänna mål och riktlinjer  som formuleras av kommuner och 
myndigheter (däribland länsstyrelserna) med ansvar för fysisk planering, inom 
ramen för översiktsplanering och annan strategisk samhällsplanering.  
 
Nationell reglering och direktiv 

Att använda regleringsinstrument inom samhällsplaneringen (i form av nationell 
lagstiftning eller dylikt) kan vara en möjlighet att främja ett hållbart transportsy-
stem. Detta kan t.ex. ske i form av en utökad miljöprövning som beaktar i vilken 
grad fysiska investeringar är transportgenererande. I samband med den pågående 
revideringen av Plan- och bygglagen har det framförts synpunkter från bl.a. miljö-
rörelsen om en rad förändringar för att stärka miljöintresset i relation till exploate-

                                                      
 
41

 Genom att betrakta ändamålen för transporter kan vi öka vår förståelse för de sammanhang där 
förändring måste ske. Här kan man då som steg två behandla olika aktörer i deras egenskap som 
mottagare för förändringsimpulser och styrmedel, eller som aktiva förändingsagenter.  
42

 Detta överlappar i hög grad en beskrivning som utgår från transporternas ändamål eller samman-
hang, men perspektivet ger istället ett fokus direkt på de faktorer som antas orsaka transportutveckling-
en.  
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ringsvärden. Ett sådant förslag med bäring på transporterna handlar om att göra 
externhandelsetableringar tillståndspliktiga enligt miljöbalken (Alarik 2003; El-
vingsson 2001; Kummel 2006).43 Den omfattande utbyggnaden av bilorienterad 
handel bland svenska kommuner under senare år (se kap. 6), visar att man inte kan 
förvänta av kommunerna själva att reglera denna verksamhet (se äv. kap. 8 samt 
Hagson 2003 och Forsberg 2002).  
 
De regleringsbrev som styr verksamheten vid transportansvariga myndigheter, som 
Vägverket, är exempel på ett annat instrument som staten kan utnyttja för att be-
gränsa transportvolymerna. Att tydliggöra och stärka miljömålens roll i dessa myn-
digheters verksamhet är ett tänkbart tillvägagångssätt att utsätta transportgenere-
rande väginfrastrukturutbyggnad för en hårdare behovsprövning. Detta förutsätter i 
sin tur en stärkt helhetssyn i den nationella transportplaneringen. Ett problem idag 
synes vara att investeringar i transportinfrastrukturen i hög grad diskuteras utifrån 
varje enskilt transportslag för sig, snarare än ur ett övergripande samhällsperspek-
tiv. En orsak till detta gäller den sektoriella ansvarsstrukturen på området med ett 
för varje transportslag ansvarigt statligt verk, vars ställning inom sitt eget ansvars-
område som regel är mycket stark. Suboptimering på området kan då bl.a. komma 
att rättfärdiga miljömässigt tveksamma nyinvesteringar i väginfrastruktur.  
 
Från en annan utgångspunkt finns det också uppenbara risker med en mer långtgå-
ende nationell miljöreglering av den fysiska planeringen. Dels finns det politiska, 
sociala och ekonomiska gränser för hur långt det är önskvärt att reglera olika typer 
av transportalstrande samhällsföreteelser. Dels finns det praktiska begränsningar 
för möjligheten att med regelverk styra en fysisk planering, som i hög grad utgår 
från platsbundna förhållanden och andra hänsynstaganden som inte utan vidare går 
att integrera inom en generell reglerande ram.  
 
Allmänna mål och riktlinjer  

Detta leder oss därför in på frågan om hur hållbara transporter kan främjas genom 
samhällsplaneringens allmänna riktlinjer. Trenderna mot tätortsutglesning och 
funktionsuppdelning (se kap. 6) är inte blott centrala drivkrafter till trafiktillväxt 
och fortsatt utbyggnad av väginfrastruktur, parkeringsytor m.m.44 Utvecklingen 
medför även djupgående strukturella hinder för en omställning mot ett hållbart 
tranportsystem. Städer som utformats med bilen som förutsättning kan inte utan 
vidare byggas om i enlighet med de krav som bör ställas på ett hållbart tranportsy-
stem (Lyons 2004). Även om ett brett spektrum av punktinsatser och reformer står 
till buds är det inte på kort eller ens medellång sikt möjligt att möta mer grund-
läggande krav på funktionsintegrering eller förtätning i syfte att minimera avstånd 

                                                      
 
43

 Svenska Naturskyddsföreningen har även förordat ett moratorium mot fortsatt utbyggnad av extern-
handel (Alarik 2003), den frågan ligger dock utanför Plan- och bygglagen. 
44

 I den fallstudie som redovisas i följande kapitel visas även hur vägutbyggnad och en transportgene-
rerande samhällsplanering kan samverka, där båda ger argument för varandra. 
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och transportbehov. Detta är mål som nödvändiggör en radikal omorganisering av 
en rad centrala samhällsfunktioner (boende, handel, arbetsplatser). 
 
Ur planeringssynpunkt behöver omställningen därför lämpligen ses som en process 
med olika mål på kort, medellång och lång sikt. Om det t.ex. inte bedöms vara 
realistiskt att i det kortare perspektivet omdana existerande bebyggelsestrukturer är 
förändringspotentialen betydligt större när det gäller planering av ny bebyggelse 
och infrastruktur. Det finns dock en tendens inom miljöpolitiken till att långsiktiga 
samhällsvisioner får en sidoordnad roll i den förda politiken, och att de alltså inte 
fungerar som de riktlinjer som är avsett (Forsberg 2002, 2007a). Långsiktiga mål 
om att skapa samhällen som bygger på funktionsintegrerade och förtätande princi-
per kan därför behöva understödjas både med konkreta styrmedel och nya normer 
inom politik och samhällsliv som stöder en sådan inriktning. Risken är annars att 
långsiktiga visioner för ett mer transportsnålt samhälle får ge vika för den politik 
med motsatta förtecken som dominerat samhällsplaneringen under hela efterkrigs-
tiden. Effekten blir då en politik med två ansikten, där det kanske sker begränsade 
insatser i en miljöanpassad samhällsplanering samtidigt som den transportgenere-
rande politiken (i form av satsningar på ringleder, bilorienterade köpcentrum m.m.) 
fortgår i det stora. Motsvarande sektorsuppdelningsproblem har uppmärksammats 
inom EU (EEA 2007). 
 
Modeller för hållbar planering 

Forskningen föreslår en rad olika åtgärder för att minska efterfrågan på transporter 
genom fysisk planering, bl.a. baserat på samband som de följande: 

 
"…residents of neighborhoods with higher levels of density, land-use mix, transit ac-
cessibility, and pedestrian friendliness drive less than residents of neighborhoods with 
lower levels of these characteristics." (Handy m.fl. 2005, s427) 
 

Lösningen kan då vara s.k. "smart growth programs" för att motverka tätortsutgles-
ning samt minska körsträckor och transportvolymer. Förtätning av bebyggelse är 
sedan länge en trend inom samhällsplaneringen (delvis en mottrend till den jämfö-
relsevis starkare kraften mot utglesning). De motiv som driver fram en förtätning 
av samhällen är av olika slag, där önskan om att minimera transportbehov framträ-
der som endast ett bland andra. Förtätning ger en viktig möjlighet att minska män-
niskors transportanvändning men är samtidigt inte någon garanti för att så faktiskt 
sker. Detta påverkas även av andra aspekter av samhällsplaneringen, t.ex. kollek-
tivtrafikförsörjningen samt i vilken grad bilanvändning underlättas eller försvåras i 
samband med förtätningsåtgärder (se t.ex. Waldo 2002: Swahn & Löwendahl 2006 
s38f; Åkerman m.fl. 2000).  
 
Planering i knutpunkter och stråk beskrivs också som viktiga instrument för att 
minska efterfrågan på korta transporter. Knutpunktstanken bygger på att samla 
servicefunktioner och decentraliserade, bostadsnära arbetsplatser (av typen kon-
torshotell) till lokala centra (se t.ex Åkerman 2000 s26f, 65f; Swahn & Löwendahl 
2006). Som en medveten strategi för att minimera transporter förefaller det inte 
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som att knutpunktstänkandet ännu har fått något större genomslag i samhällsplane-
ringen. Möjligen beror detta på att knutpunktsidén inte bara bygger på fysisk plane-
ring utan även nödvändiggör förändringar i arbetslivets organisering. Under senare 
år har det däremot blivit allt vanligare att svenska kommuner verkar för en hållbar 
samhällsplanering enligt ett stråktänkande, vilket i sig rymmer många olika typer 
av tankegångar. Central är idén att genomföra utbyggnad av tätorter längs sådana 
korridorer där det finns goda förutsättningar för en bra kollektivtrafikförsörjning 
och där infrastrukturplaneringen i första hand anpassas för kollektivtrafik samt 
gång- och cykeltrafikanter (se t.ex. Forsberg 2007b).  
 

Ekonomisk styrning 
Ekonomisk styrning är ett centralt ämne i diskussionen om vägar mot ett hållbart 
transportsystem. De ekonomiska styrmedlen inkluderar bl.a. skatter, subventioner 
och avgifter.  
 
Internalisering av kostnader 

Internaliseringstanken utgår – i enlighet med den syn på politikens och marknads-
aktörers roller som idag dominerar – från att det offentliga ska reglera och prissätta 
det som marknaden inte själv är kapabel att lösa. Transportsektorns miljökonse-
kvenser är en typisk sådan fråga. Med en sådan utgångspunkt försöker man bedö-
ma nivån och värdet på ett problem som växthuseffekt eller partikelutsläpp (Baub-
lys & Išoraité 2005; Bickel m.fl. 2006; Yin & Lawphongpanich 2006). Därefter 
söker man vägar att "flytta in" kostnaderna till aktörerna, exempelvis genom bräns-
leskatter eller vägtullar. Behovet av ett sådant tillvägagångssätt understryks bl.a. av 
Europeiska miljöbyrån som konstaterar att:  

 
”...transport prices are generally well below the marginal social cost level. This is result-
ing in an over-consumption of transport.” (EEA 2006a, s30) 
 

Med denna utgångspunkt blir därför ökade kostnader för utnyttjare av miljöstöran-
de transporter en logisk prioritering för det offentliga, vilket också Miljöbyrån slår 
fast. Avgifter på godstransporter är ett styrmedel som rönt ökat intresse inom EU 
(Johansson m.fl. 2003). Bland existerande initiativ nämner Miljöbyrån miljökonse-
kvensrelaterade vägavgifter, genomförda i Schweiz, Österike och Tyskland men 
även planerade sådana i Tjeckien och Storbritannien (EEA 2006a). Sådana avgifter 
anses bl.a. ge incitament till en mer effektiv logistik med en större andel fullastade 
bilar (Engström m.fl. 2001). Möjligheten att åstadkomma överflyttning till järnväg 
har också nämnts som ett motiv till införande av avgifter eller på annat sätt höjning 
av kostnader (exempelvis kilometerskatter på tunga transporter). I kort och medel-
långt perspektiv bedöms dock möjligheterna till sådana styreffekter som relativt 
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begränsade, mot bakgrund av bristande samordning och kapacitetsproblem mellan 
de europeiska järnvägssystemen (Swahn & Löwendahl 2006).45  
 
För personbilar finns de europeiska exemplen Stockholm och London (där re-
gleringen även anpassats till fordonens "miljöprestanda"). I en utvärdering av 
trängselavgiftsystemen i London och Singapore kommer Santos (2004) till slutsat-
sen att systemen måste följas av ”a wider package of transport policies”: 

 
“The main lesson for other towns and cities around the world considering the possibility 
of introducing congestion charging is that any such scheme ought to be accompanied 
by complementary measures that will provide motorists with a valid alternative to the 
car.” (Santos 2004, s511) 
 

Annars har satsningar på att förbättra alternativen till personbilen, i samband med 
införandet av trängselskatter, främst motiverats av praktiska skäl (att undvika 
flaskhalsar och kapacitetsproblem i transportsystemen), men de är även viktiga för 
att öka den berörda allmänhetens acceptans för nyordningen (Firth m.fl. 2002). 
 
Miljöskatter på drivmedel är ett styrmedel med en central roll i den nationella poli-
tiken. Styreffekten av existerande miljöskatter på fordonsbränslen är dock mer 
tveksam. Priskänsligheten för drivmedelsskatter är betydligt lägre än vad som kan 
ges intryck av i den allmänna debatten. Små justeringar av bensin- och dieselbe-
skattning ger inga tydliga styreffekter på människors och företags bilanvändning 
(se t.ex. Wahlstedt 2004 s26; Waldo 2002). För att uppnå mer långtgående styref-
fekter nödvändiggörs därför mycket kraftfulla skattehöjningar, av en dimension 
som knappast är politiskt genomförbar i nuläget. Kraftiga ökningar av bensinpriset 
mot bakgrund av stigande världsmarknadspriser på olja kan temporärt leda till en 
minskad bilanvändning; människor tenderar dock ganska snabbt att vänja sig vid 
den nya prissituationen. Som en långsiktig effekt av varaktiga prisökningar på 
drivmedel brukar dock framhållas hur människor anpassar sitt fordonsinnehav mot 
mer bränsleeffektiva fordon (Kvarnbäck 1999).  
 
Hur kostnader internaliseras genom styrmedlens utfomning är visserligen en fråga 
som i huvudsak ligger utanför rapportens räckvidd. Som vi har kunnat konstatera 
förekommer dock en mängd olika varianter av internalisering, t.ex. att kostnader 
relateras till bränsleåtgång, fordonsinnehav, körsträckor eller användning av fordo-
net inom vissa zoner (vilket både trängsel- och parkeringsavgifter kan utgöra ex-
empel på). Att finna en effektiv utformning av styrmedel är också ett komplicerat 
företag, vilket bl.a. frankommer i en undersökning av Bickel m.fl. (2006) avseende 
förhållanden inom EU:  

 

                                                      
 
45

 Internalisering av den tunga trafikens kostnader sätter även fokus på den mer grundläggande frågan 
om organiseringen av transporter i en europeisk och internationell kontext, en fråga som vi återkommer 
till i avsnittet Ny organisation. 
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“Only a kilometre-based charging system capable of charging at different rates by vehi-
cle type, type and location of road, and time of day is capable of reflecting all these dif-
ferences; due to the development of global positioning satellite (GPS) technology, such 
systems are now becoming available.” 
 

Även enligt Engström m.fl. (2001) är kilometerbaserade avgifter särskilt effektiva 
för att uppnå direkta styreffekter. Potter m.fl. (2006) behandlar istället, utifrån 
erfarenheter från flera länder, efterfrågestyrning av transporter genom en helhetsin-
riktad beskattningsmodell. De kritiserar de små stegen, “minor tinkering with a 
taxation regime”, som ger begränsad effekt och som även kan ha negativa resultat.  

 
“The most effective strategy is not to add on eco reforms to an otherwise unreformed 
taxation regime. If this is done, they will largely be counteracted by other parts of the 
system and are likely to be a politically weak part of that system, one prone to being 
abandoned or ignored…The key way forward is for environmental objectives to be in-
corporated as part of the reorientation of the entire personal taxation regime to stand 
aside the other strategic goals of equitable revenue raising and as an instrument of 
economic policy.” (Potter m.fl. 2006, s235) 
 

Subventioner 

Ytterligare en typ av kostnadsrelaterad väg mot omställning gäller subventioner. 
Detta är ett instrument som rymmer ett brett spektrum av möjligheter. Vanligast är 
att vissa kategorier av fordon eller bränslen helt eller delvis befrias från kostnader 
av olika slag. Typiska exempel är att fordon som uppfyller specifika miljönormer 
(relaterade till bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp eller typ av bränsle) kan få 
införas fritt i en ”miljözon”, ges fri parkering, eller reducerat förmånsvärde (Eng-
ström m.fl. 2001). En poäng med subventionsmodellen är att överbrygga de extra 
kostnader som ofta följer för dem som går före och väljer miljöanpassade lösningar 
innan de nått ett bredare genomslag (EEA 2007, s 26).  
 
I många fall är istället subventioner av ett sådant slag att de ger ökade trafikpro-
blem. Det gäller bl.a. infrastruktursatsningar eller när subventioner ger en lägre 
total kostnad för transporten. I Sverige förekommer en rad exempel på sådana ur 
trafiksynpunkt negativt verkande subventioner. Engström m.fl. (2001) nämner bl.a. 
transportbidrag, förmånsbeskattning av tjänstebilar samt bidrag till byggande av 
skogsbilvägar. Den Europeiska miljöbyrån bedömer att en betydande andel av de 
årliga subventionerna till transportsektorn kan bedömas vara negativa ur hållbar-
hetssynpunkt (EEA 2007, s 26). Ett uppenbart första steg för att internalisera trafi-
kens miljökostnader kan därför vara att avvecka denna typ av subventioner.  
 
Modeller baserade på privat finansiering 

Det finns anledning att i samband med omställningsdiskussionen även beröra så 
kallade PPP-lösningar (Private Public Partnership) som aktivt förts fram i den 
transportpolitiska debatten under det senaste decenniet. Ur miljösynpunkt öppnas 
både negativa och positiva möjligheter. Modellen bygger på att privata intressen 
finansierar infrastrukturprojekt som det saknas offentliga medel till. I praktiken 
handlar det om att tidigarelägga satsningar som ingår i den långsiktiga nationella 
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infrastrukturplaneringen. De privata finansiärerna äger och förvaltar sedan sådana 
PPP-finansierade investeringar i vägar eller järnvägar under en längre tidrymd, 
fram till dess att samhället har återbetalat investeringen. Alliansregeringen tänker 
sig här avtal på uppemot 50 år (DN 26 feb 2007). Frågan om den privata finansie-
ringsformens lämplighet är ett ämne som befinner sig utanför räckvidden för detta 
arbete. I perspektivet av ett hållbart transportsystem blir den avgörande frågan 
istället vad som finansieras med PPP-lösningar. 
 
De projekt som hittills diskuterats handlar framförallt om motorvägsutbyggnad och 
andra investeringar som ökar kapaciteten på vägnätet (i skrivande stund diskuteras 
t.ex. PPP-satsningar på E4, E18 och E6). Genom att växla upp investeringarna i 
vägapparaten riskerar denna modell att ytterligare komplicera en framtida omställ-
ning till ett hållbart transportsystem. På senare tid har PPP-finansiering dock även 
förts fram som en möjlighet att påskynda vissa järnvägssatsningar. Här faller sig 
jämförelsen med det sena 1800-talets massiva utbyggnad av det svenska järnvägs-
nätet naturlig, i hög grad möjliggjord med privata medel. Som ett medel för att 
tidigarelägga och utvidga satsningar på spårbunden trafik kan PPP-lösningar poten-
tiellt utgöra ett instrument i omställning till ett hållbart transportsystem. Här kan 
exemplet Spanien nämnas, där det för närvarande sker en massiv utbyggnad av 
järnvägsnätet, i hög grad finansierad genom upplåning och privata medel. 
 
Ett vidgat perspektiv på ekonomiska styrmedel  

Utformning av effektiva ekonomiska styrmedel är inte enkelt. Styrmedel som kan 
rättfärdigas genom modellantaganden i "laboratoriemiljö", kan vid tillämpning visa 
sig problematiska eller bristfälliga. För att ekonomiska styrmedel ska uppnå avsedd 
effekt kan det även tänkas att de behöver sammanföras med genomförandet av 
andra typer av reformer och åtgärder. Överhuvudtaget kan det finnas goda skäl att 
bevaka hur ekonomiska styrmedel samverkar med olika förhållanden i den sociala 
miljön. Följande exempel ger en illustration av betydelsen av ett vidgat perspektiv, 
vid utformning av ändamålsenliga ekonomiska styrmedel.  

• Exempel 1. Så kallade miljöfordon har under senare tid kommit i åt-
njutande av olika ekonomiska förmåner genom både statens och 
kommuners försorg. En stor del av miljöfordonsparken består av 
etanolbilar som även kan drivas med bensin. Om innehavaren före-
drar att tanka bilen med bensin (av kostnadsskäl, slentrian eller på 
grund av dålig tillgång på etanolpumpar) kan subventionen i princip 
bli kontraproduktiv, genom att den för mottagaren frigör resurser för 
en ökad bilanvändning.  

• Exempel 2. Med utgångspunkten att de växande transportvolymerna 
utgör ett problem i sig kan en storskalig övergång till s.k. miljöfor-
don också bli en omväg till ett hållbart transportsystem. Den år 2007 
införda miljöbilspremien, som ger en rabatt på 10.000 kronor vid 
inköp av s.k. miljöbilar, har blivit en flitig referenspunkt i diskus-
sionen om ett miljöanpassat transportsystem. I nuläget har denna 
subvention däremot inte sammanförts med sådana initiativ som ger 
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incitament till en minskad bilanvändning. Subventionen har snarare, 
tillsammans med det rymliga miljöbilsbegreppet, kunnat fungera 
som ytterligare ett marknadsföringsredskap för bilindustrin. 

• Exempel 3. Att låta intäkter från vägavgifter och liknande gå tillbaka 
till trafiksektorn (så som bl.a. har diskuterats i samband med Stock-
holmsförsöket) kan också visa sig kontraproduktivt. I sämsta fall 
kan detta leda till att internaliseringen av kostnader motverkas av en 
trafikgenererande effekt från förbättring eller utbyggnad av infra-
strukturen. Om investeringar istället sker i kollektivtrafik med låg 
miljöbelastning ligger däremot en möjlighet att stimulera en styr-
ning mellan transportslag. 

 

Överflyttning till andra transportslag 
Överflyttning av transporter mot mindre miljöbelastande transportslag är ett vanligt 
tema i transportforskningen och politiken. En minskning av de totala transportvo-
lymerna, d.v.s. i linje med detta arbetes avgränsning, förefaller däremot sällan vara 
i fokus när överflyttning behandlas. Överflyttning kan dock vara ett viktigt inslag i 
förverkligandet av ett hållbart transportsystem. Vissa inslag av politiken är uttryck-
ligen inriktade på att ge sådana styrande effekter. Möjliga medel är här bl.a. kost-
nadspåverkan och investeringar i att öka mindre miljöbelastande transportslags 
attraktivitet. I en artikel som behandlar väg- och parkeringsavgifter som medel för 
att minska ensampendling i personbilar, till förmån för samåkning eller bussresor 
fann Washbrook m.fl. (2006) att:  

 
“…increases in drive alone costs will bring about greater reductions in SOV [single oc-
cupant vehicle] demand than increases in SOV travel time or improvements in the 
times and costs of alternatives beyond a base level of service.” 
 

Frågan om överflyttning till mindre miljöbelastande transportslag sätter även fokus 
på människors attityder och värderingar, kopplade till olika transportlösningar. Den 
bilburna allmänheten är dock inte någon homogen grupp. Sociala och ekonomiska 
faktorer som ålder, kön och inkomst påverkar det upplevda beroendet av bilen (se 
t.ex. Lindén 2001; Kvarnbäck 1999; Stradling 2007). Även människor med liknan-
de förutsättningar i tillvaron uppvisar stora skillnader i fråga om beredskapen att 
välja bort den egna bilen till förmån för andra lösningar. Detta har direkt bäring på 
utformning av styrmedel, för att nå optimal effekt i relation till olika målgrupper. 
En relativt stor del av biltrafikanterna kan inte tänka sig att överväga andra trans-
portmedel i vardagen, även när sådana finns tillgängliga (Waldo 2002). Detta är en 
grupp med starkt insocialiserade bilburna värderingar, som inte är mottagliga för 
mjuka styrmedel (Åkerman m.fl. 2000; Bennulf 1998 m.fl.). Priskänsligheten för 
bensinskatter och andra avgifter på bilanvändningen är vanligtvis låg inom denna 
grupp, eftersom bilen tillhör det sista man avstår från i tillvaron. Massot m.fl. 
(2006, s41) frågar sig: "Can the speed addicts who are today’s car users be coun-
tered?" Utgående från förhållanden i Paris och Lyon, och med antagandet att "tra-
vel time is the major variable for modal substitution", beskriver de hur ökat utbud 
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av alternativ till bilen förefaller att ha begränsade utsikter att skapa överflyttnings-
effekter inom gruppen av starka vanebilister. Däremot ser de möjligheter i att med 
styrmedel försvaga de fördelar som upplevs med bilen: 

 
"Reducing car speed (by reducing road or parking capacity) might be a more appropri-
ate policy. It is more efficient than any increase in public transport supply. Improve-
ments in public transport supply alone, however great, cannot limit the dominance of 
the car: to be effective, improvements in public transport need to be accompanied by 
reductions in car speeds, if the cost of individual mobility remains unchanged." Massot 
m.fl. (2006, s41) 
 

Det finns också en stor andel biltrafikanter med en mer pragmatisk syn på sin bil-
användning. Denna grupp kombinerar redan i nuläget bilen med kollektiva färdme-
del, cykel, etc., eller har alternativt en stor öppenhet för att begränsa sin bilanvänd-
ning (Puranen 2006). Val av färdmedel styrs för dessa individer av nyttomässiga 
överväganden. De människor som helt eller i huvudsak avstår från att köra bil har 
av naturliga skäl en mångfald olika bevekelsegrunder. Påfallande är dock hur liten 
andel av allmänheten som faktiskt avstår från bilen på miljömässiga grunder (Wal-
do 2002; Bennulf m.fl. 1998; Garvill m.fl. 2001).46  
 
En kategorisering av trafikanter leder ofrånkomligen till förenklingar; verkligheten 
är i själva verket mer nyansrik och komplex. Likafullt ger detta en viktig grund till 
målgruppsanalys och i förlängningen utformning av ändamålsenliga styrmedel.  
 
Forskningen visar att många bilister endast kan förmås att minska sin bilanvänd-
ning under förutsättning att alternativen till bilen upplevs som åtminstone likvärdi-
ga men helst ännu bättre (Garvill m.fl. 2001; IEH 2003). Med hänsyn till de kvali-
teter som människor värdesätter hos bilen (se kap. 6) – inte minst med betoning av 
hur bilen erbjuder integritet och frihetsvärden – är det svårt att göra alternativ som 
buss och pendeltåg tillräckligt attraktiva för denna grupp. Detta pekar på hur åtgär-
der för att öka andra transportslags attraktivitet behöver kombineras med styrmedel 
som är direkt riktade mot människors bilanvändning (Åkerman m.fl. 2000). Bland 
bilanvändare med en mer pragmatisk syn på olika transportlösningar, däremot, är 
det inte lika självklart att moroten på samma sätt behöver kombineras med piska 
(Puranen 2006). 
 
En grupp som ofta bortses är de människor som ser ett frihetsvärde i att inte äga 
bil, och som inte upplever att deras livssituation skulle förbättras genom tillgång 
till bil (Åkerman m.fl. 2000 s112ff). Denna grupp är av naturliga skäl starkast före-
trädd i större städer med väl utbyggd kollektivtrafik och framkomlighetsproblem 
för privatbilismen. I ett arbete med attityd- och beteendepåverkan kring bilen kan 
fördjupad forskning rörande bevekelsegrunder inom denna grupp främja vår kun-
skap om hur man stärker icke bilburna värderingar.  

                                                      
 
46

 I en studie av 2.300 trafikanter i Mölndals kommun uppskattades denna andel till blott 3% (Puranen 
2006).  
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Centrala faktorer för att öka kollektivtrafikanvändningen är turtäthet, tillgänglighet 
och komfort (Lund kommun 2006; Jotoft 2005; IEH 2003; Puranen 2006; Kvarn-
bäck 1999). Även kostnaden är en faktor som ofta åberopas som central.47  Frågan 
om turtäthet föranleder en kommentar: Låg turtäthet innebär att många människor 
inte ens överväger buss eller andra kollektiva färdmedel. Här uppträder en bryt-
punkt mellan ett läge där turtätheten upplevs så hög att man inte behöver anpassa 
sitt resande efter tidtabell, och en sämre turtäthet som kräver planering från rese-
närnas sida.48  
 
Att öka attraktiviteten beträffande alternativen till bilen handlar även om att undan-
röja existerande hinder för hållbara transportval. Ett exempel på detta som ofta 
åberopas gäller svårigheten att medföra cykel på kollektiva färdmedel i Sverige (se 
t.ex. Swahn & Löwendahl 2006; Kummel 2006). I vårt land är detta i allmänhet 
inte tillåtet, vilket ska ställas i kontrast till de goda möjligheterna att ta med cykeln 
på pendeltåg i bl.a. Danmark och Nederländerna. Även den förr så vanliga tågpol-
leteringen av cyklar har i det närmaste upphört, mot bakgrund av kraftiga prisök-
ningar och försämrad godsservice. Att underlätta sådana lösningar – genom rimlig 
prissättning, god service och en tillåtande inställning – kan därför vara ett positivt 
incitament som kan stimulera hållbara transportval. 
 

Teknologi  
Utredningar och forskningsstudier ägnar stort utrymme åt informationstekniken 
som en central komponent för att nå ett hållbart transportsystem. Därvid uppmärk-
sammas ett spektrum av möjligheter som uppstår genom att förena informations-
teknik med nya former för att organisera arbetsliv och handel. IT-samhället möjlig-
gör t.ex. ett ökat inslag av distansarbete från hemmet, alternativt arbete från sär-
skilda kontorshotell och knutpunkter i nära anslutning till människors boendemiljö 
(se t.ex. Swahn & Löwendahl 2006 s56f; Åkerman 2000 s72ff). Allt annat lika kan 
detta minska efterfrågan på transporter.49 Informationstekniken skapar också goda 
förutsättningar för samordnade varuleveranser. Ett ofta åberopat exempel handlar 
om möjligheten att beställa dagligvaror från det egna hemmet, vilka sedan levere-
ras genom samordnad utkörning (Cairns 2005). 
 

                                                      
 
47

 Priskänsligheten skiljer sig dock stort mellan olika kategorier av resenärer. Att kostnadsnivån för att 
resa med kollektivtrafik är betydelsefull bekräftar de försök med nolltaxa eller kraftigt reducerade priser 
som genomförts i vissa svenska kommuner (bl.a. Ockelbo, Trollhättan och Örebro). Detta leder i all-
mänhet till en betydande ökning av kollektivtrafikanvändningen. 
48

 Andra viktiga faktorer är att kollektivtrafiken finns tillgänglig nära bostaden och arbetsplatsen, idealt 
ska man inte heller behöva göra några byten under resan. Dessutom värderar kollektivtrafikanter fordon 
som upplevs som trygga och fräscha. En sliten fordonspark med omfattande skadegörelse innebär ett 
stort hinder för att styra över bilister till kollektivtrafik (Gärling m.fl. 1989). 
49

 Dagens flexibla arbetsliv öppnar även möjligheten att sprida ut pendlingsströmmar över ett större 
tidsspann av dagen, med minskad trängsel och köbildning som följd.  
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Litteraturen på området presenterar kort sagt en mångfald idéer om ett samhälle där 
transportbehov minimerats genom kombination av IT-instrument med olika strate-
giska val i samhällsplanering, arbetsliv och handel. Rimligen finns det en stor po-
tential i många av dessa tankar. Samtidigt finns det anledning att framhålla en för-
siktig reservation, bl.a. med stöd från ICT-relaterade referenser i föregående kapi-
tel. Dessutom är det viktigt att understryka hur föreslagna ICT-lösningar för det 
mesta har visionens karaktär. Ofta är den empiriska dokumentationen av att sådana 
innovationer och arrangemang faktiskt fungerar i det verkliga livet, där även andra 
rationaliteter spelar in, svag. Den mänskliga faktorns betydelse nedtonas i hög grad 
i dessa hoppfulla budskap om IT, distansarbete och liknande lösningar vägledda av 
den sena industrialismens ledord om flexibilitet och tjänstesamhälle. Tanken går 
osökt till 1990-talets budskap om det "papperslösa kontoret", där datorrevolutionen 
drastiskt skulle minska pappersförbrukning på arbetsplatserna. Resultatet blev i 
själva verket det omvända.  
 
Möjligheten till ett mer storskaligt genombrott för sådant som videokonferenser, 
distansarbete eller beställning av dagligvaror från hemmet bygger dels på att män-
niskor värdesätter sådana lösningar, dels på att omställningen inte innebär att andra 
upplevt viktiga värden går förlorade. Aldrig så välmotiverade och rationella lös-
ningar kan visa sig svåra att vinna gehör för, inte minst inom den grupp som känne-
tecknas av de starkaste värderingarna avseende bilen och motoriserad förflyttning. 
Sammanfattningsvis finns det därför goda skäl att stärka kunskapen rörande rela-
tionen mellan mänsklig psykologi, sociala sammanhang och teknikens nya möjlig-
heter. En sådan kunskapsbas ger en grund att använda ICT-lösningar som en häv-
stång i omställning till ett hållbart transportsystem. 
 

Ny organisation 
Potentialen att åstadkomma förändring genom ny ekonomisk organisering är 
mycket stor. Detta ska ses i ljuset av att dagens icke hållbara transportsystem i så 
hög grad sammanhänger med den existerande, mycket transportintensiva, ekono-
miska organiseringen och företagsrationaliteten. Utmaningen handlar både om att 
göra helt nya saker och om att organisera dagens produktion och distribution på 
nya sätt. För detta krävs både nya modeller för företags distribution och logistik 
och ekonomiska styrmedel. På ett mer grundläggande plan väcker utmaningarna 
frågor om normer och värderingar kopplade till ekonomisk organisering, företa-
gande och konsumtion. 
 
Ny organisering ur ett samhällsperspektiv 

Sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ökade transportvolymer uppmärksam-
mades i kapitlen 3 och 6. Frågan om möjligheten att bryta detta samband har ägnats 
ökad uppmärksamhet av forskningen. Denna forskning kretsar kring konceptet 
decoupling, eller närmare bestämt om möjliggörandet av en fortsatt ekonomisk 
tillväxt utan att transporternas miljöpåverkan ökar (se t.ex. Naturvårdsverket 2006; 
Åhman 2004). De styrmedel och andra åtgärder som då uppmärksammas kan 
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knappast sägas vara unika för decoupling-diskursen. Bidraget består snarare i hur 
man systematiskt kartlägger möjliga åtgärder i alla de led av ekonomin som bidrar 
till transporternas miljöbelastning.  
 
Mål avseende mindre transportgenererande ekonomiska aktiviteter relaterar till 
tankarna på att stimulera närproduktion och lokala ekonomier (Halweil 2004; Nor-
berg-Hodge m.fl. 2002). Detta är ett ämne som givits förnyad aktualitet under sena-
re tid, mot bakgrund av klimatlarm och budskapen om en kommande energiknapp-
het. De miljömässiga argumenten är därvid är starka. Som vi har kunnat konstatera 
illustrerar dagens transportintensiva ekonomi på olika sätt en ineffektiv användning 
av ändliga resurser. En nödvändig omställning mot en lägre transportintensitet och 
ökade inslag av mer lokal organisering rör förändringar på flera olika nivåer - rela-
terade till politik, näringsliv, normer och värdegrund. Nedan uppmärksammas en-
dast vissa principiella frågor och möjligheter. 
 
En möjlighet är att stat och kommuner intar en mer proaktiv hållning, t.ex. genom 
att använda den offentliga upphandlingen för att stimulera ökat lokal organisering 
av produktion och handel. Detta kan exempelvis ske genom att man i större ut-
sträckning använder lokala råvaror i offentliga storkök (Forsberg 2002 kap. 7). 
Genom att på sådana vägar skapa en större avsättning för lokala producenter ges ett 
direkt bidrag till minskade transportvolymer, samtidigt som det offentliga indirekt 
agerar som förebild och normbildare för allmänheten. Som konstateras i kapitel 6 
har lagen om offentlig upphandling länge försvårat möjligheten att upphandla av 
lokala producenter (Forsberg 2007a). Efter den nu planerade reformeringen av 
upphandlingsreglerna kan dock möjligheten att göra upphandling mot bakgrund av 
miljömässiga bedömningar underlättas.  
 
De krafter som skapar koncentration i producentledet och rullande varulager på 
landsvägarna är i hög grad villkorade av att miljökostnader (eller andra samhälls-
kostnader) inte är fullt internaliserade (Halweil 2004; Engström m.fl. 2002). Att 
inrätta ett system som bättre avspeglar faktiska kostnader i termer av bl.a. klimat-
belastning och förbrukning av ändliga naturtillgångar innebär därför ett ekonomiskt 
bättre utgångsläge för närproduktion och en transportmodell där det från näringsli-
vets sida blir rationellt att minimera transportvolymer genom bl.a. förbättrad logis-
tik och minskad koncentration av produktionsenheter. Detta sätter fokus på en rad 
tänkbara styrmedel som behandlas på annan plats – bl.a. vägavgifter, kilome-
terskatter, trängselskatter samt ökade miljöskatter på fordonsbränslen. En långtgå-
ende internalisering av transporternas miljökostnader innebär att vissa typer av 
transporter knappast längre skulle vara lönsamma. Detta gäller inte minst fjärr-
transporter av vissa volymkrävande varor med lågt försäljningsvärde. 
 
Ett avgörande problem är att en politik för att stärka närproduktion och minska 
efterfrågan på gränsöverskridande handel står i konflikt med de utgångspunkter 
som vägleder dagens ekonomiska globalisering och den europeiska integrationen 
(se kap. 6). Inte minst den senare tidens klimatdebatt har dock uppmärksammat 
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många drastiska exempel på långväga transporter som ur miljösynpunkt framstår 
som högst tveksamma. Att sådan misshushållning speglar de spelregler som sätts 
upp nationellt och internationellt understryker hur en omställning även måste byg-
ga på förändringar av normer inom politik, näringsliv och samhället i stort. Det 
handlar om förändringar i synen på den ekonomiska politikens mål, liksom i synen 
på produktionsformer och konsumtion. Därför ska inte heller svårigheterna med att 
åstadkomma en sådan förändring underskattas; mål om en i högre grad lokal eko-
nomi är knappast realistiska att nå i ett kort, eller ens medellångt, perspektiv. Ut-
maningen måste ses som långsiktig.  
 
Ny organisering ur ett företagsperspektiv 

De företagsekonomiska beslut som ger transportintensiva lösningar vägleds av 
struktur- och efterfrågeförhållanden samt ekonomisk rationalitet. Internalisering av 
transporternas miljökostnader, som diskuteras ovan, är ett led i att förändra den 
spelplan som ger företagsekonomiska argument för att hålla rullande lager på 
landsvägarna, och liknande ur miljösynpunkt mindre lyckosamma företeelser. Om-
ställning bör dessutom kunna handla om vidgade perspektiv hos ekonomiska be-
slutsfattare, där dessa även väger in miljömässiga hänsynstaganden i företagens 
transportbeslut och organisation. Dagens dominerande marknadsdiskurs ger dock 
inte företagen en roll som aktiva förändringsagenter. Vi är kvar i ett synsätt som 
liknar Milton Friedmans ofta diskuterade och klassiska position: ”What does it 
mean to say that 'business' has responsibilities? Only people can have responsibili-
ties.” (Friedman 1970). Denna syn har utvecklats till att företagen nu inte bara ses 
som medel för ägarna utan även som ”marknadens tjänare”. Med andra ord antas 
företag bara tillhandahålla vad konsumenterna efterfrågar, minus det som har regle-
rats eller förbjudits i den representativa demokratins processer.  
 
Under senare år har dock diskussionen om ett etiskt och miljömässigt ansvarsta-
gande företagande givits en ökad aktualitet (se ex. Rossouw 2004; Soros 1999). 
Vissa företag expanderar idag domänerna för sin förändringskraft från de traditio-
nellt ekonomiska frågor som rör produkt- och processutveckling, marknadsföring 
m.m. (där företagens aktiviteter är högpotenta krafter för samhällsförändring) till 
områden som har lämnats åt individen (konsumenten) eller politiken. Vi får då en 
mycket potent omställningskraft. Ett litet steg i denna riktning kan gälla informa-
tionsinsatser gentemot kunder. Ytterligare ett steg är att företag självständigt tar 
beslut som reducerar transportrelaterade miljöproblem, d.v.s. inte endast förenklar 
för konsumenter att göra detta val. Detta kan ske genom traditionella lösningar, där 
teknik, planering och ekonomiska överväganden är i fokus (Léonardi & Baumgart-
ner 2004), men det kan även handla om ageranden utanför en sådan traditionell 
rationalitet. Här kan den stora brittiska dagligvarukoncernen Tesco tjäna som ex-
empel:  

 
 “We will promote and incentivise energy efficient products through our Green Clubcard 
scheme … reduce the carbon footprint of our existing stores and distribution centres 
around the world by 50% per cent by 2020 … seek to restrict air transport to less than 1 
per cent of our products…”  (Tesco 2007) 
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Hittills har företag kunnat företräda dubbla budskap med avseende på miljökonse-
kvenser: Man kan marknadsföra sig etiskt och samtidigt sätta stort fokus på att hitta 
de billigaste leverantörerna på en global marknad, med de mycket omfattande 
transporter detta medför.50 Exempelvis är stora trafikorienterade livsmedelsbutiker 
– i kraft av sin resursstyrka och möjligheter att tillhandahålla ett brett sortiment – i 
stor utsträckning KRAV- respektive Bra Miljöval-certifierade. I ett varuutbud som 
i huvudsak inte lever upp till de kriterier som gäller för olika miljömärkningssy-
stem har man resurser att samtidigt erbjuda en mindre nisch miljöanpassade va-
ror51.  
 
Med en ökad insikt om klimathot och andra trafikrelaterade miljöproblem framstår 
det som växande ohållbart att företag, inklusive globala jättar, avvaktar inför kon-
sumenternas efterfrågan eller politisk reglering. Här ligger en stor utmaning i att 
ompröva den ekonomiska diskursen så att företag (företagsledningar) förmås att ta 
ett ökat ansvar (Bonnedahl m.fl. 2007). Detta gäller dels det relativt uppenbara att 
göra ungefär samma saker som förut men på mindre transportintensivt sätt, men det 
gäller även att rikta entreprenörskapet mot möjligheterna att göra nya saker, vilka 
redan från början är mindre transportintensiva (vilket vi återkommer till nedan, 
under konsumtion).  
 

Attityd- och beteendeförändring 
Individrelaterade faktorer och förhållanden (värderingar, vanor, attityder) är givet-
vis av största betydelse för att åstadkomma minskade transportvolymer. Individen 
uppträder dock i många olika roller (t.ex. i egenskap av medborgare, konsument 
och arbetstagare). Av resursmässiga skäl kommer vi därför - i likhet med i kapitel 6 
(och som även framgår av rapportens avgränsningar i kapitel 2) - bara att kunna 
uppmärksamma vissa aspekter av individens del i en omställningsprocess. Vi bely-
ser här den enskilde människans roll som konsument (direkt eller indirekt av trans-
porter) samt hur attityd- och beteendeförändring kan nås genom sådant som infor-
mation och frivilliga åtaganden.  
 
Konsumtion 

Konsumtionen är en central komponent i dagens transportintensiva livsstil. I ett 
vidare hållbarhetsperspektiv kan man peka på att en växande global befolkning 
konsumerar allt mer. Ur transportsynpunkt innefattar vår konsumtion flera pro-
blemaspekter. Som vi har konstaterat innehåller den en mer eller mindre stor trans-
portkomponent, genererad i samband med produktion och distribution. En viktig 
faktor gäller även våra egna transporter i samband med inköp av varor och tjänster. 

                                                      
 
50

 Detta bygger på synen att konsumenterna är moraliska subjekt medan företagen är etiskt neutrala 
aktörer.  
51

 Här kan t.ex. nämnas hur samtliga COOP Forum-butiker numera är Bra Miljöval-certifierade trots att 
de i allmänhet är belägna i externa, särskilt transportalstrande lägen (http://www.snf.se/bmv/butik-
index.cfm). 
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Även om vår höga konsumtion utgör kärnan i problematiken har den centrala ut-
maningen vanligtvis tolkats som att öka den relativa efterfrågan på mindre trans-
portintensiva varor och tjänster (EEA 2006a, s9). I första hand har då förväntning-
ar funnits på att konsumtionen skulle förskjutas mot tjänster och som en effekt leda 
till minskade transportvolymer. Budskapet om det framväxande tjänstesamhällets 
möjligheter att begränsa vår miljöbelastning – inte minst kopplat till transporter – 
har varit centralt i miljödebatten sedan början av 1990-talet. Den tilltagande trans-
portintensiteten (EEA 2007) är dock en faktor som hittills fått dessa förväntningar 
på skam.  
 
Något förenklat bygger tankefiguren på att vår miljöbelastning minskar om vi er-
sätter en del av vår materiella konsumtion med tjänstekonsumtion. Det är också 
troligt att en övergång till ett mer tjänstebaserat samhälle delvis kan ha en sådan 
verkan. Samtidigt är det missvisande att behandla tjänstekonsumtion som en gene-
rellt positiv lösning. Många tjänster är eller innehåller transporter (taxiresor, char-
terpaket) medan många andra är eller kan vara transportgenerande. Till exempel är 
många musik- och idrottsevenemang mycket starkt trafikalstrande, både genom 
ambulerande artister och publikströmmar. I praktiken behöver styrmedel därför 
riktas mot att begränsa transportinslagen även i tjänstehandeln; detta gäller bilåk-
ningen till frisören, den omfattande långväga turismen och många andra exempel.  
 
Att gå mot mindre transportintensiva varor framstår som ett än större problem, men 
i utmaningens storlek ligger också en stor möjlighet. Problemsidan består dels i den 
oerhörda omfattningen av den internationella handeln, dels i hur rådande frihan-
delsregimer ger ett strukturellt stöd åt denna ordning (genom internationella organ 
som WTO, regionala integrationsområden som EU samt handels- och investerings-
avtal; se kapitel 6). Detta ger sammantaget en stor mental och pedagogisk utma-
ning: Hur kan vi på allvar motverka människors konsumtion av transportintensiva 
varor när den internationella ekonomin både växer och omhuldas? 
 
Under senare tid har frågan om det ekologiska fotavtryck som uppstår genom vår 
konsumtion (se ex. WWF 2006) fått ökad uppmärksamhet i media. Public service, 
ledande morgontidningar och kvällspress har väckt diskussion kring frågan och 
visat på dåliga och goda exempel för den som önskar göra mindre transport- och 
energiintensiva konsumtionsval. Krav på märkningar av produkters miljöpåverkan, 
där transporter ofta utgör en viktig del, har också artikulerats under senare tid. Efter 
att diskussionen under lång tid nästan uteslutande varit fokuserad vid prisaspekter 
ser vi nu möjligen framväxten av ett mer aktivt intresse från media, myndigheter 
och konsumenthåll för att konsumtionsvalen ska bidra till minskade transportvoly-
mer. Detta är isåfall en stor tillgång i arbetet för ett hållbart transportsystem. 
 
Frågan om att stimulera närproduktion och den lokala ekonomin (se avsnittet Ny 
organisation ovan) sätter också fokus på den enskilda människan, främst i dennes 
roll som konsument. De s.k. Bondens marknad som vuxit fram på många platser 
under senare år (och med s.k. Farmers market som internationell förlaga) har blivit 
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en viktig symbol för ett ökat konsumentintresse för närproducerade livsmedel. Ur 
transportsynpunkt finns det en stor miljömässig potential i människors aktiva val 
att handla närproducerat. Sådana ställningstaganden kan vara att välja bröd från 
den lokala bagaren snarare än från de bagerikoncerner som nu dominerar markna-
den och vars produkter transporteras över hela landet (se kapitel 6). Det kan också 
vara att substituera vissa typer av fjärrtransporterade livsmedel med liknande pro-
dukter som är producerade lokalt eller inom landet.52 När man enbart ser till frågan 
om transporternas miljökonsekvenser är det ingen tvekan om att lösningar som 
bygger på lokal produktion och distribution i allmänhet är att föredra framför lös-
ningar baserade på fjärrtransporter. Detta är dock inte detsamma som att lokal pro-
duktion i alla lägen är att föredra vid en samlad miljöbedömning.53 Vad som är 
ändamålsenligt att producera i närområdet behöver därför avgöras från fall till fall.  
 
Andra steg som kan vara nödvändiga för att minska transportintensiteten i samhäl-
let är många gånger mer radikala och svårgenomförbara, inte minst för att den 
hittillsvarande utvecklingen snarare har gått åt motsatt håll. En sådan möjlig för-
ändring är att ersätta en produkt eller tjänst med en annan produkt eller tjänst med 
lägre transportrelaterad miljöpåverkan. Utan påståenden om konsumtionens miljö-
konsekvenser i övrigt skulle en sådan substitution kunna gälla lokalt öl istället för 
kontinentalt vin eller svenska äpplen istället för sydamerikanska bananer. Ett annat 
steg handlar om en mer radikal variant av den övergång mellan varor och tjänster 
till vilken stora förväntningar knyts, nämligen om att ersätta förbrukning med åter-
användning, exempelvis genom att laga och reparera kläder, elektronik m.m. Just 
elektronik kan utgöra ett bra exempel. Den kraftigt ökade elektronikkonsumtionen 
rymmer både en stor transportkomponent och en stor potential för att ersätta dagens 
slit-och-slängbeteende med förlängt nyttjande och reparationer. Ett första steg mot 
miljöanpassning är idag taget genom den ökade återvinningen av material och 
komponenter; bara under 2005 ökade denna återvinning med hela 13% (El-kretsen 
2006). Ökningen bygger dock i hög grad på ökande konsumtion av nya produkter, 
vilket både driver transportökningarna (ny import från Asien) och lyfter andra 
miljöproblem (avfall, utsläpp etc.) till en högre nivå. Därmed berörs även ett ytter-
ligare radikalt steg på väg mot ett mer hållbart transportsystem och samhälle, näm-
ligen att i ökad utsträckning välja att inte konsumera. Detta kan relateras till ett 
upplyftande av andra värden än konsumtion, såsom sociala och estetiska värden. 
Delvis kan därför denna omställningsprocess sammanlänkas med övergången mel-
lan varukonsumerande samhälle och tjänstesamhälle. Det måste dock upprepas att 
ett flertal tjänster, inte minst den globala turismen, synes svårförenliga med om-
ställning till ett hållbart transportsystem. 

                                                      
 
52

 Ett enkelt sådant exempel gäller vanligt matris, som leder till en omfattande miljöpåverkan framförallt 
i produktionsledet men även i samband med transporter för att tillgodose världsmarknaden. Idag finns 
ett stort utbud av inhemskt producerade alternativ till ris på den svenska marknaden, baserade på bl.a. 
vete, korn, dinkel och råg.  
53

 En ofta åberopad jämförelse gäller miljöpåverkan vid produktion av tomater i svenska (energislukan-
de) växthus respektive från frilandsodling i Spanien. Vid en samlad miljöbedömning brukar det senare 
alternativet framställas som mindre dåligt.  
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Frivilliga åtaganden, information och märkning 

Information är en förutsättning för att skapa medvetenhet som i förlängningen leder 
till attityd- och beteendepåverkan. Däremot tycks det ofta finnas en övertro på 
informationens inneboende kraft att åstadkomma förändring. En lång rad miljöpoli-
tiska studier visar på informationsstyrmedlets begränsningar (se t.ex. Bennulf 
1994; Lindén 2001 s155f; Naturvårdsverket Rapport 2005a). Informationsåtgärder 
för förändrade transportbeteenden behöver därför kombineras med andra styrmedel 
för att bli riktigt effektiva (se t.ex. Åkerman m.fl. 2000). Som en allmän bedöm-
ning behöver också inskärpas att attityd- och beteendepåverkan i allmänhet är tröga 
processer (Rokeach 1973; Lindén 1997). Informationsåtgärder med mål att föränd-
ra attityder och beteenden bör alltså inte vägledas av förhoppningar om snabba 
resultat. 
 
Ett av informationsmedlets problem, och en vanlig synpunkt i dagens debatt, gäller 
det informationsöverflöd som begränsar människors mottaglighet för olika typer av 
budskap. Detta väcker frågan hur samhället mest effektivt kan kommunicera frågor 
om transportbeteenden (och andra beteenden som bidrar till att generera transpor-
ter). Samtidigt som informationens begränsningar påtalas ovan finns nämligen även 
indikationer på att potentialen i informationsstyrmedlet är underutnyttjad. Ett så-
dant exempel avser förekomsten av miljörelaterad information i bilannonsering. Av 
1.000 undersökta annonser för nya bilar 2003 uppfyllde endast 3% Konsumentver-
kets regler avseende deklaration av bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och mil-
jöklass (Vägverket 2004).  
 
Principiellt rymmer informationsstyrmedlet ett kartotek av möjligheter, även med 
andra aktörer än myndigheter som avsändare. Uppmärksammade vägar till påver-
kan avser bl.a. produktmärkning och certifiering av företag.54 Några exempel:  

• KRAV, som är en av de mer betydelsefulla konsumtionsstyrande 
märkningarna på marknaden, öppnade nyligen upp för en tilläggs-
märkning för transporter och varors ursprung (KRAV 2006). 

• Utgivarna av reseguiderna Rough guide och Lonley Planet informe-
rar sina läsare om ansvarsfull turism. Bland annat har det senare fö-
retaget givit ut Code Green som lyfter fram exempel på hur man kan 
resa på sätt som tär mindre på miljön 
(http://www.lonelyplanet.com/). Man har även lanserat ett system 
med frivillig internalisering av resors klimatkostnader, vilket kan 
bidra till ett ökat medvetandegörande om resors miljöbelastning.55  

                                                      
 
54

 Sådan märkning och certifiering kan ske såväl enligt företagens egna system, som genom oberoen-
de system och standarder. 
55

 De båda företagen använder sig av Climatecare (http://www.climatecare.org/) och adresserar flygre-
sor, men liknande system skulle kunna tillämpas även för vägtransporter. Systemet har på senare tid 
även spridit sig till svenska företag och media. 
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• Den brittiska dagligvarujätten Tesco deklarerade i början av 2007 
sina intentioner att förbättra märkningen av sina produkter, med av-
sikt att informera kunderna om varornas "carbon footprint" (Tesco 
2007). 

• Det trendsättande IT-företaget Google driver sedan något år tillbaka 
kafékedjan Café 150, utifrån principen att merparten av de råvaror 
man använder sig av ska ha sitt urspung inom en radie av 150 miles 
från kaféet. Avsikten är främst att minimera onödiga transporter. 

 
Under senare tid har marknaden för privatpersoners köp av utsläppsrättigheter sett 
en kraftig ökning. Handel med utsläppsrättigheter har en nära koppling till trans-
porter och transportbeteenden, och är därför ett individrelaterat styrmedel som bör 
nämnas i detta sammanhang (samtidigt bör det nämnas att detta inte är ett offentligt 
styrmedel, utan ett styrmedel som vilar på en marknadsrelation mellan enskilda 
människor och de företag/organisationer som säljer utsläppsrättigheter). Däremot 
är det inte ett direkt verkande styrmedel som nödvändigtvis leder till en minskad 
transportanvändning. Som ett led i medvetandegörande om miljöbelastningen ge-
nom våra transporter kan en marknad för individuella utsläppsrättigheter ge incita-
ment till förändrade transportbeteenden. En lika tänkbar effekt är dock att detta, för 
människor som köper sådana certifikat, rättfärdigar en fortsatt transportintensiv 
livsstil, med vetskapen att man bidrar till någonting positivt någon annanstans i 
världen.56 Detta pekar på betydelsen av att föra in handel med utsläppsrättigheter i 
en större diskussion om våra individuella transportbeteenden. 
 

En sammanfattande kommentar  
I likhet med föregående kapitel har genomgången av forsknings- och utrednings-
material uppvisat en mängd perspektiv, delförklaringar och sammanhang för att 
komma tillrätta med transportökningarna i samhället. Samtidigt kan presentationen 
endast delvis ge detta kunskapsområde rättvisa. De huvudsakliga områden för att 
åstadkomma omställning som identifierades var följande:  
 

• Samhällsplanering 
• Ekonomisk styrning 
• Överflyttning till andra transportslag 
• Teknologi 
• Ny organisation 
• Attityd- och beteendeförändring 

 
Dessa faktorer speglar i hög grad de huvudområden som identiferades i kapitel 6, 
då med avseende på transportgenerande drivkrafter. Genomgången baserar sig även 
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 Ett exempel som illustrerar detta gäller annonser av Dagens Nyheter där man under rubriken "DN 
hjälper dig resa grönare: Stockholm-Bangkok 125 kronor" förmedlar bilden av att en i grunden ohållbar 
resekultur kan göras miljövänlig genom kompensatoriska instatser i form av trädplantering. 



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport  

 75 

på tidskriftssökningen i kapitel 5, med reservation för vårt val att inte redovisa 
någon fördjupad diskussion av över- och mellanstatlig politik och reglering (se 
Avgränsningar i kap. 2). Diskussionen om styrmedel för ett hållbart transportsy-
stem har framförallt tagit utgångspunkt i de förändringsbehov som är kopplade till 
givna strukturer och förutsättningar i dagens samhälle (befintlig samhällsplanering, 
existerande attityder, etc.), och på denna grund uppmärksammat möjliga instrument 
för att skapa förutsättningar till förändring. Här har vi då bl.a. kommit in på ämnen 
som: nya ideal för samhällsplaneringen, ny form av ekonomisk organisation, eller 
de möjligheter som teknologin erbjuder. 
 
Vår diskussion har fokuserat enskilda inslag av en omställning, utan att fästa någon 
större vikt vid helheten. Det finns därför anledning att betona att en omställning av 
transportsystemen inte kan bygga på enskilda punktinsatser, att denna tvärtom 
nödvändiggör en helhetssyn. Flera forskare uppehåller sig vid betydelsen av ett 
helhetsinriktat synsätt, med koppling till den typ av faktorer som ovan redovisas i 
punktform. Detta gäller bl.a. Kennedy m.fl. (2005) som beskriver "four pillars of 
sustainable urban transportation" och Åkerman m.fl. (2000). I den senare studien 
redovisas en ingående diskussion kring detta ämne. Enligt författarna behöver en 
styrning mot ett hållbart transportsystem förena alternativskapande och dämpande 
åtgärder. Samhället måste å ena sidan främja alternativ till miljöbelastande trans-
portslag (se bl.a. Överflyttning ovan). Detta innebär satsningar av en mångfald 
olika slag – på en förbättrad kollektivtrafik, på utbyggda och väl underhållna gång- 
och cykelbanor, på ny teknik och förnyelsebar energi, på folkbildning och mål-
gruppsinriktade satsningar. Forskningen visar dock entydigt att detta inte är till-
räckligt för att ställa om transportsystemet (Waldo 2002; Swahn & Löwendahl 
2006; Kummel 2006). För att ta ett exempel kan satsningar på en förbättrad kollek-
tivtrafik i och för sig leda till en uppgång i kollektivtrafikanvändningen; däremot är 
det inte alls säkert att detta innebär en styrning mot en minskad bilanvändning 
(Holmberg & Hydén 1996). I viss utsträckning brukar en sådan ökning kunna 
kopplas till att fotgängare och cyklister i större utsträckning nyttjar kollektivtrafik 
(IEH 2004). Nyttan av en sådan förändring är förstås inte lika uppenbar. I ett sam-
manhang där de totala transportvolymerna kraftigt ökar är det inte heller säkert att 
en överflyttning av resenärer från bil till kollektivtrafik leder till en minskad total 
bilanvändning.  
 
Sådana faktorer understryker betydelsen av att även arbeta med dämpande åtgärder 
riktade mot de miljöstörande transporterna (se även Holmberg & Hydén 1996).57 
Exempel på detta är ekonomiska styrmedel som miljö- och trängselskatter och 
åtgärder som begränsar bilismens framkomlighet i tätort. Som vi såg tidigare (San-
tos 2004) framhålls det således som helt avgörande att alternativskapande och 
dämpande åtgärder kombineras i åtgärdsstrategier från samhällets sida: 
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 Detta anknyter på så vis till vår avgränsning av frågan om ett hållbart transportsystem, till just trafik-
volymer (se kap. 2). 
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"Om ingen alternativskapande åtgärd tas med, riskerar man att ställa människor utan 
alternativ [...] Om ingen dämpande åtgärd ingår riskerar man att den positiva miljöeffek-
ten uteblir." (Åkerman m.fl. 2000 s121) 
 

För att ge praktiska förutsättningar för förändring, men även som led i att öka ac-
ceptensen för åtgärdspaket, är det strategiskt viktigt att satsningar på alternativen 
föregår s.k. dämpande åtgärder då de senare ofta är impopulära bland bilister. Al-
ternativen bör alltså finnas på plats men också vara väl kända när samhället genom-
för åtgärder som riktar sig direkt mot de miljöstörande transporterna (aa). 

 
Ett exempel på betydelsen av samverkande styrmedel handlar om informationens 
roll. Som redan har konstaterats ger information om bilismens miljöbelastning 
mycket små avtryck på människors bilanvändning så länge informationskampanjer 
inte sammanförs med andra styrmedel (Lindén 2001). Som inslag av ett strategiskt 
arbete med olika styrmedel kan däremot offensiva informationskampanjer lägga 
grund till en ökad medvetenhet som på sikt ger en ökad acceptans för tuffare styr-
medel, t.ex. i form av bränsleskattehöjningar eller restriktioner på biltrafik (Louko-
poulos m.fl. 2005). Framgångsmodeller som åskådliggör sådana helhetsinriktade 
arbetsformer finner vi i vissa av de svenska kommuner som särskilt aktivt arbetar 
med transporternas miljöproblem. Här kan bl.a. nämnas kommuner som Eskilstuna, 
Lund58, Mölndal och Östersund. Kännetecknande för dessa kommuner är ansatser 
där man simultant arbetar med information, alternativskapande åtgärder samt åt-
gärder för att begränsa bilens framkomlighet.59  
 
Under senare år har Mobility Management blivit ett ledord för ett helhetsorienterat 
tänkande kring omställningen till ett hållbart transportsystem (Atterbrand m.fl. 
2005; Swahn & Löwendahl 2006; Lunds kommun 2006). En utgångspunkt är att ett 
miljöanpassat transportsystem inte kan uppnås med fortsatt fokus på hög rörlighet 
och framkomlighet för vägtrafiken, där lösningarna definieras som en fråga om att 
introducera nya tekniker (mindre miljöbelastande bilar etc.). Istället bygger detta 
koncept på att förena insatser som begränsar framkomligheten för biltrafiken med 
alternativskapande insatser för att främja andra transportslag (aa). Mobility mana-
gement-konceptet är blott ett bland andra uttryck för en strävan att förändra synen 
på transporterna och dess roll. Ledordet framkomlighet har allt mer kommit att 
ifrågasättas på miljömässiga grunder; forskning och utredningar på området har 
föreslagit en ny kurs i transportpolitiken där fokus snarare ligger på tillgänglighet 
än på maximal rörlighet (Swahn & Löwendahl 2006). 
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 Lunds strategi för hållbara transporter behandlas närmare i kapitel 8. 
59

 Insatser för att begränsa bilens framkomlighet används dock som regel med stor försiktighet. Tyngd-
punkten i kommunernas arbete ligger i högre grad vid positiva incitament. I dessa kommuner finner man 
också målgruppsanpassade strategier som tar fasta på att människor har olika behov och värderingar. 
Ett exempel på detta finner vi i Mölndals kommun, vars satsning på hållbara transporter bygger på en 
mycket omfattande, vetenskaplig målgruppsanalys (Puranen 2006). 
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8. Kommuner som hinder eller 
möjliggörare – en fallstudie 
 

Inledning 
I kapitlet redovisas en fallstudie i avsikt att belysa aktörers roller samt möjliggöra 
en ökad förståelse av drivkrafter som annars beskrivs mer generellt. De erfarenhe-
ter som genereras genom denna studie kommer att nyttiggöras i rapportens slutka-
pitel, för att stärka våra bedömningar av problem och åtgärdsbehov. Som redovi-
sats i kapitel 2 bygger studien både på dokumentanalys och intervjuer, där de sena-
re genomförts inom ramen för en tidigare forskningsstudie (Bretzer m.fl. 2006). 
 
Fallstudien är en jämförelse av kommunerna Lund och Umeå, och tar fasta på tra-
fikplanering och politik för handelsetableringar. De undersökta kommunerna repre-
senterar två olika utvecklingstrender på trafikområdet. I övrigt visar de däremot 
betydande socioekonomiska likheter, vilket är en fördel när man genom det jämfö-
rande exemplet söker förklaringar på aktörsnivå. Det kan även nämnas hur båda 
kommunerna tävlar om att bli Europas kulturhuvudstad 201460. I tabell 8.1 redovi-
sas vissa nyckeldata om Umeå och Lund.  

 

Tabell 8.1. Umeå och Lund: Jämförande uppgifter 

 Umeå Lund 

Storlek (2006) 
(förändring 2005; antal 
och procent) 

111.273 
(+1.368; 1,2%) 

103.407 
(+834; 0.8%) 

Karaktär - Växande universitetsstad 
- Kunskapsindustri 
- Ung befolkning 
- Kulturprofil 

- Växande universitetsstad 
- Kunskapsindustri 
- Ung befolkning 
- Kulturprofil 

Samlande vision61 Befolkningstillväxt 
(150.000 inv) 

"Idéernas stad" 

Ökning biltrafik (årlig) Kraftig (3-4%) Avstannad (0%) 

Huvudsaklig inriktning 
för trafikplanering 

Bilorienterad planering med 
komplementär satsning på 
andra transportslag 

Omställning till hållbara transporter 

 

Policy för bilorienterad 
handel 

Uppmuntrande och pådri-
vande 

Restriktiv 

Viktigaste strategiska 
vägsatsning 

Byggande av ringled runt 
Umeå. 

Fördjupat arbete med miljöanpas-
sat trafiksystem (LundaMaTs II) 

Resande med kollek-
tivtrafik, förändring 

Minskning 21% 1999-2004 Ökning 15% 1999-2004 
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 http://www.lund.se/kultur/ (2007-02-27); http://www.umea2014.se/ (2007-02-27) 
61

 Detta avser den övergripande målformulering som definierar kommunernas självbild och framtidsar-
bete. Både Umeå och Lund har även andra utvecklingsmål. Bland andra beskrivningar som ges av 
kommunerna själva kan i Umeås fall nämnas: "Sveriges kvalitetskommun, Sveriges konstkommun och 
Sveriges bästa studentstad." (www.umea.se), och för Lund: "Mångfald - dialog - engagemang - fram-
tidstro." (www.lund.se) 



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport  

 78 

 
De beskrivningar som följer avser att illustrera vissa orsaker och hinder bakom 
utvecklingslinjer inom trafikområdet, utan anspråk att vara heltäckande. Exempel-
vis behandlas bostadsplanering endast i förbigående. Fokus ligger även på de två 
kommunala myndigheterna som aktörer medan andra betydelsefulla aktörer inom 
det kommunala territoriet inte lyfts fram i denna behandling. Sådana exempel är de 
stora arbetsgivarna, som landsting och universitet, med inflytande över formerna 
för arbetstransporter, samt lokaltidningarna, vilka i hög grad påverkar opinionen.  
 
De politiska beslut och handlingslinjer som leder till en transportalstrande politik, i 
strid med bl.a. nationella miljömål, motiverar en mer ingående behandling av 
Umeå. Lokala miljötjänstemän och politiker har intervjuats i både Lund och Umeå. 
Dessa intervjuer genomfördes under vårvintern 2006, i samband med ett annat 
forskningsprojekt (Bretzer, Forsberg & Bartholdsson 2006). 
 

Umeå – politik för trafiktillväxt  
Ett övergripande kommunalt mål, som på många sätt definierar den förda politiken 
i Umeå, är att uppnå en befolkningsökning på 50% (med målet 150.000 invånare 
senast år 2050; Umeå kommunfullmäktige 2006-06-1962). Detta nödvändiggör en 
expansiv politik vilken i Umeås fall innehåller satsningar på bl.a. bilorienterade 
handelsetableringar och nya trafikleder. Flera sådana satsningar under senare år har 
förändrat Umeås karaktär. Biltrafiken har blivit betydligt mer framträdande i stads-
bilden och problemen med bilköer och stockningar har ökat, särskilt på leder som 
genomkorsar centrum (längs E4 och den s.k. Järnvägsallén/Blå Vägen). Umeå 
tätort har sedan länge en årlig trafikökning på 3-4% (Samhällsbyggnadskontoret 
2006), vilket är väsentligt högre än befolkningsökningen och den genomsnittliga 
trafikökningen i svenska städer.  
 
Umeå har även problem med inversion ("lockbildning") kalla vinterdagar och cen-
trala staden har sedan många år problem med miljökvalitetsnormen för kvävediox-
id. Exempelvis visar mätningar genomförda vintern 2004/2005 att Umeå hade de 
näst högsta värdena i landet, i jämförelse med 25 andra orter (IVL 2006, s16). Efter 
att ha gjort staten uppmärksam på luftproblemen blev kommunen av Regeringen år 
2005 ålagd att ta fram ett åtgärdsprogram (Umeå kommun 2006 a, b).63 
 
Ringled som trafikpolitisk lösning 

Lösningen på de trafikproblem som upplevs i stadens centrala delar (luftkvalitet 
och trängsel) har i huvudsak gjorts till en fråga om att bygga en ringled runt Umeå. 
Dock är det först under senare tid som miljökvalitetsnormen har förts fram som ett 
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http://www.umea.se/omkommunen/styrandedokument/styrochmaldokument/kommunensmalochverks
amhetsdirektiv.4.bbd1b101a585d704800082747.html (2007-02-27) 
63

 Naturvårdsverket har föreslagit att kommunen ska leda detta arbete i samarbete med Vägverket och 
Länsstyrelsen. 
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huvudargument för att rättfärdiga satsningen. Umeå kommun har sedan 1990-talet i 
samverkan med Vägverket och Länsstyrelsen försökt vinna Regeringens gehör för 
planer på en ringled, i huvudsak bestående av nya vägdragningar. 1998-99 lansera-
de kommunen ett ringledsförslag tillsammans med Vägverket (Umeåprojektet). 
Huvudinslaget i trafikpaketet utgjordes av en västlig dragning av E4 runt tätorten, 
där resultatet skulle bli en omväg för genomfartstrafiken på åtskilliga kilometer. 
Den östra länken av den planerade ringleden innebär betydligt kortare avstånd för 
genomfartstrafiken, dock i lägen i nära anslutning till rekreations- och bostadsom-
råden..64 
 
Ringledsprojektet avslogs av Regeringen år 1999. Dels med hänvisning till de stora 
ingreppen i naturmiljön. Den föreslagna ringleden skulle medföra omfattande in-
trång i värdefulla naturområden vid Umeälven samt i jordbrukslandskapet sydväst 
om staden (Röbäcksslätten), och dessutom skapa en fysisk barriär mellan staden 
och omgivande naturområden. Dels menade Regeringen att projektet inte på något 
avgörande sätt skulle förbättra trafiksituationen (Vägverket, Umeåprojektet 2001).  
 
Det enda inslag av projektet som genomförts är den östra länken som trots utfästel-
ser om motsatsen, men av orsaker givna av dess geografiska belägenhet, kommit 
att bli en de facto E4 för genomfartstrafik.65 Umeå kommun har också ändrat 
ståndpunkt och betecknar numera vägen "blivande E4" (exempelvis Samhälls-
byggnadskontoret maj 2006). Dessutom har frågan om en ringled åter aktualiserats 
och framstår som den högst prioriterade strategiska utvecklingsfrågan för kommu-
nen vid sidan av Botniabanan. Efter en samrådsprocess som kretsat kring en rad 
olika alternativ har Umeå kommun och Vägverket enats om en lösning som bär 
mycket stora likheter med det förslag som Regeringen avslog 1999 (nu under nam-
net Umeåprojektet 2).66 Kommunen har under senare år bedrivit en mycket aktiv 
påtryckningsverksamhet gentemot staten för att påskynda ringledens genomföran-
de. Under våren 2007 har även s.k. offentlig-privat samverkan kommit att diskute-
ras när det gäller delar av ledens finansiering, vilket skulle leda till en snabbare 
utbyggnad men eventuellt även till introduktion av vägavgifter (Västerbottenskuri-
ren 2007-04-25). 
 
Det huvudsakliga skäl som angivits till satsningen på en ringled är behovet att lösa 
trafiksituationen i centrala staden, mot bakgrund av att miljökvalitetsnormen 

                                                      
 
64

 Enligt kritiska röster riskerade denna östra länk i praktiken att bli en de facto E4 för genomfartstrafi-
ken, en synpunkt som under 1990-talet tillbakavisades av både Vägverket och Umeå kommun. Ett mer 
troligt bakomliggande motiv till den föreslagna lösningen är att beräknade trafikflöden inte kunde försva-
ra satsningarna på den västra länken om inte denna samtidigt upphöjdes till E4.  
65

 Den östra länken är visserligen inte genomförd i sin helhet. Den bro över Umeälven samt anslut-
ningsväg söder om älven som skapar en sammanhållen östlig länk har genomförts medan en breddning 
av befintlig väg ännu endast är förberedd. Denna breddning är tänkt att medföra en indragning av brons 
cykel- och gångbana.  
66

 Projektet beskrivs av Vägverket som ett "omtag av Umeåprojektet" (Vägverket Region Norr (2006) 
Förstudie Väg 363, Hissjövägen sträckan Timotejvägen - Naturbruksgymnasiet, samrådshandling 
2006.) 
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överskrids vid vissa tidpunkter. Umeå kommun framställer här genomfartstrafiken 
som det stora problemet (se t.ex. Åtgärdsprogrammet för Luftkvalitet 2006, s19). 
Den absoluta merparten av trafiken längs E4 och Blå vägen genom centrum är 
dock lokalt genererad (Vägverket Umeåprojektet 2 2001). Den tunga trafiken är 
visserligen i ganska stor utsträckning genomfartstrafik, men mycket av den tunga 
trafiken genereras även i tätorten p.g.a. lokalisering av industriområden och varu-
centraler.67 Arkitekten Jerker Söderlind konstaterade tidigt att:  

 
"Det allvarliga med dessa nya leder är inte att de kostar pengar utan att de dimensione-
ras och placeras med hänsyn till en icke existerande genomfartstrafik."

68
 

 

Någon förutsättningslös prövning av andra alternativ än ringled tycks aldrig ha 
skett från Umeå kommuns sida.69 Trots att frågan varit på samrådsremiss vid ett 
par tillfällen – där alternativa förslag redovisats av Vägverket – låste sig kommu-
nen redan på 90-talet för ringledslösningen som den enda möjliga vägen att lösa 
kommunens långsiktiga trafiksituation. Ringleden har samtidigt rättfärdigats som 
ett led i kommunens fortsatta expansion, då den, genom statlig finansiering, möj-
liggör en ny exploateringskorridor utanför tätorten. Detta ger bl.a. förutsättningar 
för fler externa handelsetableringar utöver dem som redan genomförts under senare 
år (se nedan).70 Kommunstyrelsens ordförande (S) med gruppledarna för tre av de 
borgerliga partierna (M, Fp, Kd) framhöll i en debattartikel 2001:  

 
"En ringled gör det lätt att utnyttja de markområden som finns runt staden, något som 
är mycket viktigt i en expansiv stad som Umeå. Så fort ringen är etablerad kan en ut-
byggnad av staden ske i princip alla riktningar. Handel och service kan utvecklas i lä-
gen som nu är otänkbara."

71
 

 

Det saknas inte invändningar mot argumentet om ringleden som den centrala lös-
ningen på trafiksituationen i stadskärnan. En av dessa är att den genomfartstrafik 
som en ringled flyttar ut ur staden utgör en mycket liten del av den samlade trafik-
volymen. Även om viss lokal trafik kan omfördelas till en framtida ringled sker 
icke desto mindre en mycket stor andel av den lokala trafiken mellan punkter som 
en ringled inte skulle hjälpa till att avlasta. Detta gäller inte minst den omfattande 
trafiken som sker med centrum som startpunkt eller mål. Ringleden blir istället ett 
betydelsefullt steg mot ett mer motorfordonsanpassat transportsystem. Detta under-

                                                      
 
67 Behovet av nya transportlänkar för den lokala tunga trafiken är det annars oftast hörda argumentet för 
en ringled. Särskilt åberopas då Volvos behov av en direkt länk från sin fabrik söder om Umeälven till en 
godsterminal på andra sidan älven, och hur Volvos tunga transporter genom staden utgör ett stort 
miljöproblem. Dock genomför Volvo endast ca 25 turer per dag (Åtgärdsprogram Luftkvalitet 2006 s27), 
vilket kan framstå som en ganska svag motiveringsgrund för en ringled med omfattande ingrepp i natur- 
och boendemiljöer. 
68

 Jerker Söderlind, Stadens renässans, SNS Förlag 1998. 
69

 Vår genomgång av Umeå kommuns samt Vägverkets underlagsmaterial ger åtminstone inget stöd 
för att Umeå kommun vid någon tidpunkt mer seriöst skulle ha övervägt någon annan lösning. 
70

 Enligt en chefstjänsteman vid Vägverket som varit engagerad i Umeåprojektet har möjligheten att få 
till stånd en ny exploateringskorridor, till en för kommunen mycket begränsad kostnad, varit det viktigas-
te motivet bakom Umeå kommuns engagemang för en ringled (samtal 6 februari 2007). 
71

 Debattartikel från 2001 utlagd på kommunens hemsida (www.umea.se). Publiceringsdatum saknas. 
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stryks av de till trafikplaneringen nära kopplade satsningarna på den bilorienterade 
handeln i kommunen.  
 
Till detta kan läggas att Umeå kommun samtidigt aktivt verkar för etablering av 
trafikalstrande anläggningar i centrala lägen. Det mest uppmärksammade exemplet 
gäller en satsning på ett äventyrsbad som kommunledningen – trots kritik om att 
trafikapparaten inte är dimensionerad för detta projekt – 2007 beslutat att lokalisera 
mitt i centrala staden (Västerbottenskuriren 2007-01-23). Umeå kommun har en 
förhoppning att detta äventyrsbad ska locka 400.000 extra besökare årligen. En 
omfattande utbyggnad av bilparkeringar i centrala lägen planeras också, vilket 
rättfärdigas med scenarier om en ökad biltrafik inne i centrum. Detta väcker frågan 
hur konsekvent trafikplaneringen är, om det centrala målet med miljardinvestering-
en i en ringled är att åstadkomma en avlastning av trafiken i innerstan. Om miljö-
kvalitetsnormen användes konsekvent som rättesnöre kan det hävdas att denna i 
lika hög grad borde anföras som argument emot nya trafikgenerande projekt, som 
man till skillnad från den befintliga E4-dragningen genom staden har möjlighet att 
avstå ifrån.72  
 
Det är svårt att i kommunens eller Vägverkets underlagsdokument finna stöd för att 
en ringled skulle kunna ge en substantiell avlastning av centrumtrafiken. Ringleds-
planerna rättfärdigas med motiv som kommer att leda till ökade trafikvolymer i 
strid med lokala och nationella miljömål. Vägverket och Umeå kommun har även 
åberopat ett trafikökningsscenario på 40 procent till 2015, och därefter en fortsatt 
kraftig trafiktillväxt, som ett motiv för ringledssatsningen (Vägverket Umeåprojek-
tet 2 2001). Detta trafikökningsscenario i sin tur rättfärdigas med Umeås egen mål-
sättning att åstadkomma befolkningstillväxt. Väntade omfattande trafikökningar 
uppfattas emellertid av kommunledningen som väl förenligt med en omsorg om 
den yttre miljön. I en debattartikel av kommunstyrelsens ordförande (s) och andra 
ledande kommunpolitiker heter det:  

 
"Umeå ska vara ett gott exempel på hur trafikplanering kan genomföras på ett sätt som 
bidrar till en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. En av de största utmaningarna 
handlar därför om att bygga ett trafiksystem som klarar av en kraftig trafikökning samti-
digt som luftkvaliteten förbättras jämfört med dagens situation." (tillagd kursiv)

73
 

 

Tillvägagångssättet att legitimera vägutbyggnad med förväntad trafikökning – utan 
beaktande av hur ny väginfrastruktur i sig själv är trafikgenerande – ska ställas i 
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 Trots att det mesta talar för en fortsatt hög och ökad trafikbelastning i centrala staden, har Vägverket 
och Umeå kommun lanserat tankar på att bygga om den nuvarande E4:an genom centrum (Västra 
Esplanaden) till en promenadvänlig esplanad med endast mindre utrymme för biltrafik. Detta bygger på 
det mindre troliga scenariot att merparten av trafiken längs E4 i centrum skulle gå att styra ut. Att så 
sannolikt inte kommer att ske tillstår även Vägverket. En kommentar av projektledaren vid myndigheten 
handlar om att trafikbelastningen på den centrumled som i dag är E4 kommer att öka väsentligt i framti-
den, vilket förklaras av att det är den lokala trafiken och dess tillväxt som utgör huvudproblemet: "Det 
mesta av trafiken (på E4) är lokal trafik, de flesta har Umeå som målpunkt. Av alla bilar på E4 är det 
bara 800-900 som ska rakt genom Umeå. De andra ska in till stan." (VK 2 oktober 2005) 
73

 Debattartikel från 2001 utlagd på kommunens hemsida (www.umea.se). Publiceringsdatum saknas. 
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kontrast till en alternativ strategi att istället försöka minska efterfrågan på transpor-
ter, vilket återkommer i exemplet Lund.  
 
Vägutbyggnad och bilorienterad handel i symbios 

Trafikplaneringen och den lokala politiken för handelsetableringar i Umeå är nära 
relaterade till varandra; etablering av bilorienterade handelsplatser ger argument 
för nya vägprojekt och omvänt. Etablering av bilorienterad externhandel har varit 
en hjärtefråga för kommunens politiska ledning sedan början av 1990-talet. Även 
näringslivsintressen (handel och byggentreprenörer) har varit viktiga för några av 
de externa handelsområden som planerats eller genomförts.  
 
Innan kommunen lät tillskapa dessa handelsplatser var trafikarbetet betydligt lägre. 
Den bilorienterade handeln etablerades dessutom relativt sent i Umeå. Först 1996 
fick dåvarande Obs Interiör tillstånd att sälja livsmedel vid sin anläggning vid 
utkantsområdet Ersboda, i anslutning till E4. Därmed var grunden lagd för en kraf-
tig utbyggnad av detta handelsområde, som sedan har lockat till sig en rad andra 
butikskedjor. Från politisk sida motiverades utbyggnaden av handelsområdet bl.a. 
med behovet att svara upp mot motsvarande satsningar på externhandel i Sundsvall 
och Luleå. Satsningen på handelsområdet vid Ersboda har även givit kraft åt ex-
pansionen av det närbelägna Mariedals handelsområde på motsatta sidan E4, och 
dessa båda center utgör i praktiken ett stort sammanhängande handelsområde för 
bilburna konsumenter. Den största anläggningen i området, Coop Forum (dåvaran-
de Obs!), fick tillstånd att genomföra en omfattande utbyggnad 2002 och har sedan 
2005 inlett en process för ytterligare utbyggnad. Ett lokalt fastighetsbolag (Baltic-
gruppen) driver också på för att expandera handeln i området. Umeå kommun är 
positiva till dessa initiativ, men då trafikapparaten inte tål ytterligare belastning har 
man förklarat att utbyggnadsplanerna måste anstå till dess att trafikapparaten har 
byggts ut för att kunna möta ännu fler bilburna kunder (Västerbottenskuriren 06-
11-10).  
 
1999 etablerades ett andra bilorienterat handelsområde, Strömpilen, några kilome-
ter söder om centrum. Bakgrunden var både kommersiell och partipolitisk. ICA-
koncernen ansåg sig ha "rätt" till en egen stor handelsplats efter beslutet att tillåta 
livsmedelsförsäljning vid Konsum Nords anläggning på Ersboda. För borgerliga 
partier blev detta en viktig principfråga, givet COOP:s historiskt nära band med 
socialdemokratin. Strömpilen har sedan etableringen haft en kraftig expansion74, 
och ovan nämnda fastighetsbolag (Balticgruppen) ligger 2007 i förhandling med 
kommunen om ytterligare utbyggnad. Under sommaren 2007 har Umeå kommun 
uttalat sig positivt om en fördubbling av handelsytan, med åtföljande kraftig ut-
byggnad av parkerings- och väginfrastruktur. 
 

                                                      
 
74 2007 finns 20 butiker på handelsområdet, däribland Maxi ICA, Systembolag och Apotek. 
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Två av de planerade externa handelsområdena har nästan uteslutande marknads-
förts av kommunen, med svagt intresse från handelns sida. Det ena fallet avser 
Entré Norr, en extern handelsetablering som planerades under 90-talet men som 
aldrig förverkligades p.g.a. svårigheterna att väcka handelns intresse för projektet. 
Det andra fallet avser Klockarbäcken, ett nytt externhandelsområde för både dag-
ligvaror och sällanköpsvaror. Klockarbäcksprojektet bygger på en bred partipoli-
tisk överenskommelse om behovet av ytterligare ett bilorienterat köpcentrum i 
kommunen.75 Ett argument för projektet är att "fördela tillkommande handelsytor" 
för att avlasta centrum från trafik.76 Hittills har kommunen haft svårigheter att 
intressera handelsaktörer för att etablera sig på platsen – belägen utanför den västra 
delen av tätorten – men med etableringen 2007 av en tysk byggvarujätte uttrycker 
den politiska ledningen förhoppning om ett trendbrott (VK 30 jan 2007).  
 
Baksidan av pågående koncentration av handeln i Umeå till ett fåtal bilmatade 
noder är en radikal utslagning av butiker i bostadsområden, liksom även av lands-
bygdshandel i Umeåregionen. Denna utveckling (som är likartad i stora delar av 
landet) innebär att stora delar av den omgivande landsbygden och flera stora bo-
stadsområden idag saknar egen butik; beräkningar gör gällande att ca 20.000 Ume-
bor saknar livsmedelsbutik i den egna stadsdelen.77 Problemet blir inte mindre av 
att tillgängligheten för icke bilburna kunder är mycket dålig vid handelsanlägg-
ningarna, med näst intill obefintlig kollektivtrafikanslutning och stora framkomlig-
hetsproblem för gående och cyklister.78 Även handeln i kranskommuner har sett en 
nedgång som resultat av att de egna invånarna föredrar att shoppingpendla till 
Umeå.79 Från Umeå kommuns sida har avvecklingen av närservice emellertid inte 
uppfattats som något problem. Så menar t.ex. kommunens översiktsplan att frånva-
ron av en livsmedelsbutik i det på 1990-talet anlagda bostadsområdet Tomtebo – 
ett av Umeås större bostadsområden – väl kompenseras av satsningen på det bilori-
enterade köpcentrat Strömpilen ca 5 km bort (Umeå ÖPL 1998 s48).80  
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 Samtliga partier utom Vänsterpartiet, Rättvisepartiet Socialisterna och Miljöpartiet stödde detaljpla-
nen (Umeå Kommun, pressmeddelande 2005-03-29, "Ja till detaljplan för Klockarbäcken") 
76

 Umeå kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Sammanträdesprotokoll 2005-02-24. 
77

 Uppgiften kommer från en kartläggning av Rättvisepartiet socialisterna av de områden som förlorat 
sin livsmedelsbutik under de senaste 10 åren www.socialisterna.org/umea 070210 
78

 Det senare problemet gäller i synnerhet köpcentrumet Strömpilen där framkomlighet och trafiksäker-
het för cykelburna och gående konsumenter är mycket dålig. 
79

 Denna nedgång gäller särskilt sällanköpshandeln, men även vanlig dagligvaruhandel har sett en 
omfattande minskning i närbelägna kranskommuner som Bjurholm, Vännäs och Vindeln (men även 
Robertsfors några mil längre bort påverkas). 
80 I översiktsplanen heter det: "Utbyggnaden av den kommersiella servicen i området har inte genom-
förts som planerat, men de boende har nära till Ålidhems centrum och det planerade handelsområdet i 
Strömpilen." Ålidhems centrum befinner sig ungefär två kilometer från Tomtebo, vilket med tanke på att 
många boende i området är studenter utan tilllgång till bil knappast kan beskrivas som en ideal situa-
tion. Intressant i sammanhanget är även att den politiska ledningen väljer att satsa på det externa 
handelsområdet Strömpilen trots kunskapen om problemen med handeln i bostadsområden som Tom-
tebo, problem som inte blir mindre genom valet att prioritera bilorienterad externhandel istället för funge-
rande närservice. 
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Det ska slutligen poängteras att det bilanpassade samhället, sett ur samhällsplane-
ringssynpunkt inte bara är resultat av enskilda större strategiska beslut, av typen 
externhandelsetableringar, utan även sker genom de små stegens logik. I Umeå – 
som sannolikt kan illustrera situationen även i många andra kommuner – har bara 
under senare år genomförts ett stort antal enskilda insatser som stärker bilens ut-
rymme i det offentliga rummet. Parkeringsytorna har t.ex. ökat väsentligt. 81 Det 
bör samtidigt nämnas att kommunen även genomfört punktinsatser för att begränsa 
bilarnas framkomlighet längs vissa stråk (framförallt i form av farthinder samt 
genom att sänka hastighetsgränsen till 30 längs en passage i innerstan), dock främst 
av trafiksäkerhetsskäl.  
 
Cykel- och kollektivtrafik 

Umeås satsningar på biltrafiken behöver relateras till kommunens insatser i fråga 
om andra trafikslag, i första hand cykel- och kollektivtrafik: Umeå kommun kan 
visserligen inte mäta sig med Lund vad gäller satsningar på cykeltrafiken (se ned-
an), men har ändå en i jämförelse med många andra städer väl utbyggd infrastruk-
tur för cyklister.82 Även i vissa andra avseenden har Umeå verkat för att främja 
cykelanvändning, bl.a. genom att tillhandahålla en stadskarta med cykelleder ut-
märkta. Ett problem för cykel- och gångtrafikanter handlar dock om framkomlig-
hetsbarriärer och begränsad tillgänglighet till vissa frekventerade inrättningar, mot 
bakgrund av kommunens prioritering av biltrafiken.83 Kritik avseende en dålig 
vägstandard på cykelstråken är också vanlig.84  
 
Den lokala kollektivtrafiken har fått en minskad resurstilldelning vilken delvis har 
rättfärdigats med att resenärerna sviker kollektivtrafiken. Resultatet har blivit en 
negativ spiral. Det kommunala bussbolaget Ultra förlorade 21 procent av resenä-
rerna under perioden 1999 till 2004 (VK 4 augusti 2006), trots en stark befolk-
ningstillväxt i kommunen. Enligt Umeå kommun är det sannolikt att dessa "förlo-
rade" bussresenärer istället valt att övergå till bil (Umeå kommun 2006c). Vid si-
dan av minskad turtäthet har kommunen fr.o.m. 2006 även avvecklat sin tioåriga 
satsning på etanoldrivna bussar. Detta skedde genom att inte ställa sådana miljö-
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 Ett exempel gäller den omfattande utbyggnad av parkeringsapparaten vid universi-
tets/sjukhusområdet som skett stegvis under senare år, parkeringsytorna har också byggts ut vid flera 
kommersiella centrum i tätorten. Ett aktuellt exempel gäller även en pågående diskussion om att öppna 
upp hittills bilfria gator i det största studentbostadsområdet (Ålidhem) för biltrafik, vilket främst motive-
rats med att många bilister inte efterföljer bilförbudet (VK 060224).  
82

 Umeå saknar data över hur volymen cykeltrafik har förändrats över tid (Trafikdatarapport 2004 Umeå 
kommun s7) 
83

 Problemet beträffande framkomlighet gäller särskilt passager vid större trafikleder (Västra Esplana-
den och Järnvägsallén). Bristfällig tillgänglighet gäller inte minst handelsetableringarna. Ett annat aktu-
ellt exempel avser sportcentret IKSU, en av Nordeuropas största träningsanläggningar som framförallt 
riktar sig till studenter. I samband med ombyggnad av denna anläggning 2006 har även den anslutande 
trafikapparaten byggts om för att underlätta för bilburna besökare, samtidigt som anläggningen har 
gjorts mer komplicerad att nå för cyklister och fotgängare. 
84

 Till exempel konstaterar Umeå Studentkår i en kommentar till Umeå kommun: "Gatustandarden på 
de stora cykelstråken är ofta dålig. Gropar, hål och uppgrävda platser ligger ofta öppna under lång tid 
och ställer till stora problem för cyklister." (Nulägesbeskrivning för trafiken i centrala Umeå, 2006) 
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krav vid en upphandling. Därmed går Umeå emot rikstrenden, där allt fler kommu-
ner väljer att satsa på förnyelsebara bränslen i den egna fordonsparken.  
 
Under genomförandet av denna studie har dock ett reformarbete påbörjats för att 
bryta den nedåtgående kollektivtrafiktrenden i Umeå. I mars 2007 kunde Umeå 
kommun rapportera ett tydligt trendbrott, med en markant ökning av passageraran-
talet jämfört med samma tid föregående år.85 En sannolikt viktig faktor till denna 
positiva utveckling har varit satsningen på ökad turtäthet.  
 

Lund – politik för ett hållbart transportsystem 
Lund framstår på många sätt som en trafik- och miljöpolitisk motpol till Umeå, 
trots kommunernas i andra avseenden stora likheter. Kontrasten manifesterar sig 
redan på ett övergripande policyplan. Medan Umeås utvecklingsvision handlar om 
expansion av mer traditionell natur vill Lunds kommun stärka sin identitet som 
"idéernas stad" – ett kunskapssäte där lärdom och andra "mjuka" kvaliteter står i 
centrum86. Detta utesluter så klart inte att det kan finnas drag av traditionell till-
växt- och exploateringspolitik även i Lund.87 
 
Centrala Lund kännetecknades länge av en besvärlig trafiksituation med stora 
framkomlighetsproblem. Den känsliga medeltida stadskärnan är inte heller dimen-
sionerad för massbilism. Detta ger en bakgrund till kommunens långvariga arbete 
med miljöanpassning av transportsystemet. Lund har arbetat med transporternas 
miljöproblem sedan 1970-talet, då man efter långvarig politisk debatt gjorde det 
betydelsefulla vägvalet att inte dra en genomfartsled rakt igenom stadskärnan.  
 
LundaMaTs – strategisk satsning på hållbara transpo rter 

Skillnaden mellan hur Lund och Umeå närmar sig den lokala trafikens miljöpro-
blem kan beskrivas som fundamental. I Lund arbetas det förebyggande med att 
begränsa efterfrågan på transporter. 1997 inleddes ett strategiskt arbete med trans-
porternas miljöproblem under namnet LundaMaTs (där efterleden står för Miljöan-
passat Transportsystem), med sikte på att minska både trafikvolymer och trafikens 
miljöbelastning. LundaMaTs grundar sig på ett helhetsinriktat synsätt på trafikens 
miljöproblem som kommit att inspirera många andra svenska kommuner. Tillväga-
gångssättet bygger i stora drag på att kombinera direkta miljöåtgärder i transportsy-
stemen med en samhällsplanering som bidrar till en minskad efterfrågan på trans-
porter. LundaMaTs har tillkommit genom omfattande samrådsprocesser med be-
rörda aktörer, inte minst allmänheten.  
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 (www.umea.se/arkivochforum/nyheter2007 070328) 
86

 www.lund.se (070211) 
87

 Något som flera lokala miljötjänstemän omnämner som problematiskt ur hållbarhetssynpunkt, gäller 
kommunens planer på en arealkrävande partikelaccelerator (till vilken även åtgår stora mängder farliga 
tungmetaller) alldeles utanför Lund (Intervjuer 27-28 feb 2006). 
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Lund har lyckats stoppa trafikökningen i tätorten och nått nolltillväxt i trafiken på 
de kommunala vägarna (Lund kommun 2006 b).88 Detta är det samlade resultatet 
av ett mycket omfattande åtgärdsprogram som bl.a. omfattar stora investeringar i 
kollektivtrafiken och dess framkomlighet, en investering på 60 mkr i cykelbanenä-
tet på sex år och satsning på ett mobilitetskontor med information och kampanjer 
för miljöanpassade transporter bland lundaborna. Kommunen deltar även i den 
årliga europeiska kampanjen I staden utan min bil ("bilfria dagen"). Till detta ska 
alltså läggas mål och insatser inom ramen för den fysiska planeringen. Mål är bl.a. 
förtätning, att förlägga ny bebyggelse längs befintliga kollektivtrafikstråk, att sätta 
kollektivtrafik samt cyklisters och fotgängares framkomlighet i första rummet för 
trafikplaneringen samt att i möjligaste mån undvika investeringar i trafikgenerande 
satsningar, både i form av nya bilvägar och trafikalstrande anläggningar. Resande-
volymen i kollektivtrafiken i Lund (stadsbussarna) ökade med 15% fram till 2004, 
räknat på genomsnittet för perioden 1992-99. Dessutom har man uppnått en styref-
fekt i form av att många f.d. bilpendlare övergått till buss (Lund kommun 2005).89  
 
Kommunens byggnadsnämnd är ålagd att låta genomföra konsekvensbeskrivningar 
av hur nya planer "påverkar trafikmängder, transport och val av transportsätt" 
(Lund kommun 2006 b LundaEko 4.9). Kommunen arbetar även enligt den s.k. 
fyrstegsmodellen som bygger på att så långt som möjligt undvika trafikplanerings-
beslut "som höjer kapaciteten och bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser" (aa 
4.10). I första hand eftersträvas en planering som minskar transportbehovet. Kom-
munen har därför låtit ta fram en Handbok i bilsnål samhällsplanering, en om-
fångsrik publikation som åskådliggör vägar till en hållbar trafikplanering (Lunds 
kommun 2006a).  
 
Lund är också en av landets ledande kommuner när det gäller satsningar på cykel-
främjande åtgärder och har ett omfattande och väl underhållet cykelbanenät. Ge-
nom LundaMaTs-projektet har betydande resurser avsatts till utbyggnad och andra 
förbättringar av cykelbanenätet. Till raden av övriga cykelbefrämjande åtgärder 
kan nämnas systemen med lånecyklar och tjänstecyklar, cykelkampanjer riktade till 
arbetsplatser och allmänheten samt det stora bevakade cykelgaraget vid Lunds 
järnvägsstation (Lunda MaTs II s6). Cykeltrafiken ökade i Lund med 18% under 
perioden 1992-2004. Ökningen har skett från ett redan högt utgångsläge, då Lund 
även innan LundaMaTs-satsningen hade den högsta andelen cykeltrafik bland lan-
dets kommuner (aa). Ökningen ska ställas i kontrast till en annars nedgående natio-
nell cykeltrend (Umeå kommun 2005).  
 
Utrymmet medger inte en samlad genomgång av den mångfald insatser som utgör 
LundaMaTs. Vad som i sammanfattning gör LundaMaTs intressant är dock ett 
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 Under perioden 1995-2005 har trafikvolymerna t.o.m. minskat med 1% trots att befolkningen ökat 
med 6% under samma period (Lund kommun 2006 c).  
89 Lund ligger i en kollektivtrafikintensiv region där även länstrafiken (Skånetrafiken) och pendeltåg är 
viktiga. Här redovisade uppgifter om kollektivtrafikens utveckling avser dock endast stadsbusstrafiken i 
centrala Lund. 
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angreppssätt till transporternas miljöproblem som inte bara bygger på att främja 
miljömässigt bra transportval utan även på att undanröja de underliggande drivkraf-
terna bakom växande trafikvolymer. Lokala policymål om miljöanpassade trans-
portsystem är på inget sätt unikt för Lunds kommun. Men där många andra kom-
muner sviktar när det gäller genomförandet av ambitiösa mål för hållbara transpor-
ter har Lund satsat stora resurser på det operativa arbetet. Dessutom har det förts en 
mycket aktiv lokal debatt kring transportsystemens miljöanpassning och om mål-
konflikter i förverkligandet av uppsatta mål.  
 
För att förstå denna satsning behöver man känna till Lunds framstående miljöpoli-
tiska profil sedan åtminstone början av 90-talet, och att kommunen i kontrast till de 
flesta svenska kommuner kännetecknas av ett starkt politiskt ledarskap inom områ-
det miljö och hållbar utveckling (Bretzer, Forsberg & Bartholdsson 2006). Från 
politisk sida finns det ett starkt initiativ i arbetet med transporternas miljöproblem, 
och en beredskap att göra avsevärda investeringar inom detta område. Betydelsen 
av detta politiska ledarskap betonas av intervjuade tjänstemän i kommunen, och är 
en faktor som på det hela taget är svår att överskatta (aa):  

 
"Man vågar genomföra saker som kan vara kontroversiella. I Lund har det funnits ett 
väldigt politiskt mod när det gäller (de miljöpolitiska) trafiksatsningarna." Miljöstrateg

90
 

 

Det regionala sammanhanget 

Det stora problemet, som det framställs av Lunds kommun, gäller trafiken på det 
statliga vägnätet genom kommunen. Över detta har man inget inflytande, och här 
är trafikökningstakten fortsatt kraftig. I kommunens handlingsprogram för hållbar 
utveckling, LundaEko (Lund kommun 2006 b), heter det:  

 
"Motortrafiken på det kommunala vägnätet i Lund har inte ökat under senare år [...] 
Däremot har motortrafiken på det statliga vägnätet ökat kraftigt...Denna kunskap bety-
der att det inte räcker med kommunala initiativ. En större samverkan med nationella 
och regionala aktörer krävs. Här kan Lund spela en central roll."  
 

Trafiktillväxten på statliga E6 och E22 är större än riksgenomsnittet för det statliga 
vägnätet, vilket sammanhänger med läget i den tillväxtstarka Öresundsregionen 
och effekter av Öresundsbron. Vägverket planerar dessutom utbyggnad av E22 
genom Skåne som svar på senare års trafikökning och för att möta en väntad kraftig 
trafikökning till 2020 (www.vagverket.se Väg E22 genom Skåne 070208). E22 har 
redan motorvägsstandard genom Lunds kommun, men utbyggnadsplanerna avser 
sträckningen nordväst om kommunen. Lokalt har Folkpartiet samt enskilda repre-
sentanter för andra borgerliga partier i Lund (Kd, M) föreslagit upprättandet av ett 
bolag för att med privat finansiering omgående få till stånd en motorvägsutbyggnad 
genom hela länet. Den M-ledda kommunstyrelsen har dock valt att inta en mer 
avvaktande hållning, och endast markerat Lunds ambition att delta i den händelse 
att Region Skåne och Vägverket "ämnar bilda ett vägbolag kring E22" (KS proto-
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 Intervju 28 februari 2006. 
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koll 11 jan 2007). Flertalet övriga partier har reserverat sig mot detta beslut, i några 
fall med hänvisning till att en utbyggnad är i strid med de krav som klimathotet 
ställer på samhället.  
 
Även om Lund på många sätt framstår som en förebild för en hållbar trafikplane-
ring lever kommunen i enskilda fall inte upp till sina höga miljöambitioner. En 
yttring för kommunens strävan att begränsa vägtrafiken är den restriktiva policy till 
etablering av bilorienterad externhandel som bl.a. kommer till uttryck i kommu-
nens översiktsplan (från 1998):  

 
"Vad gäller externlokaliserad handel har kommunen sedan länge intagit en restriktiv 
hållning. I denna plan, med sin starka betoning på att reducera transportarbetet och i 
synnerhet biltrafiken, är frånvaron av områden reserverade för externhandeln ett ut-
tryck för att den inställningen står fast [...] Externlokaliserad handel som främst riktar 
sig till bilberoende kunder skall inte ges möjlighet till lokalisering inom kommungrän-
sen." (Lund kommun 1998 ÖPL kap. 3.15.2) 
 

Trots denna policy har en sådan handelsplats öppnats under senare år (2002), Nova 
Lund, visserligen endast för sällanköpsvaror. Företrädare för kommunen beskriver 
detta som en beklaglig följd av ett politiskt beslut av gammalt datum att tillåta 
handelsetablering på den aktuella platsen.91 Här kan naturligtvis invändas att ett 
sådant äldre politiskt beslut också varit möjligt att upphäva med hänvisning till 
miljö- och trafikpolitiska mål. Anläggningen av Nova var också en på miljögrunder 
mycket omstridd fråga i lokal partipolitik och samhällsdebatt. Lunds kommun har 
däremot avstyrt framstötar från byggentreprenörer och handel att få till stånd ett 
externt köpcentrum vid den södra infarten till stan.92 Kommunföreträdare pekar på 
svårigheten att stå emot externhandelsetablering i en het och tätbefolkad region 
som sydvästra Skåne, där kommersiella krafter spelar ut de tätt liggande kommu-
nerna mot varandra.93 I grannkommuner till Lund finns två mycket stora externa 
köpcentrum som även lockar många Lundabor (Burlöv Center och Centrum Syd i 
Löddeköpinge), båda dessa köpcentrum har expanderat kraftigt under senare år.94 
Ur kommunal synpunkt innebär detta en dränering av lokal köpkraft som istället 
kommer andra kommuner till del. Den handelspolitiska huvudstrategin av Lunds 
kommun har emellertid varit att satsa på centrumutveckling; att utveckla stadskär-
nans attraktivitet som handelscentrum. Skälen till detta uppges inte minst vara 
miljömässiga95. 
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 Intervjuer med företrädare för Lunds kommun 27-28 februari 2006. 
92

 Intervju med företrädare för Lunds kommun 27 februari 2006. 
93

 Intervjuer med företrädare för Lunds kommun 27-28 februari 2006. 
94

 Burlöv Center invgdes redan 1971, medan Centrum Syd är av senare datum (1991). Burlöv har mer 
än 70 butiker och Center Syd hela 85 butiker (www.burlovcenter.se; www.centersyd.se 070213). 
95

 Intervjuer med företrädare för Lunds kommun 27-28 februari 2006. 
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Att vara del av problemet eller del av lösning-
en 
Alla svenska kommuner delar i någon mening en gemensam agenda: Man vill ha 
tillväxt, inflyttning, inflöde av kapital och företagsetableringar. Likafullt är det 
tydligt att det kan finnas stora skillnader i hur man förhåller sig till respektive främ-
jar sådana mål, kopplat till ambitionerna med denna rapport. Umeå representerar 
därvid ett mer traditionellt expansionstänkande och ett planeringsideal i den anda 
som präglat efterkrigstiden. Exploateringsvärden och bilorienterade lösningar åt-
njuter en stark ställning. Lund däremot företräder en mer modern strömning inom 
samhällsplaneringen, där ekologisk och social hållbarhet tydligare står i förgrun-
den. Givetvis finns begränsningar för möjligheten att göra helt rättvisande jämfö-
relser av kommuner. Lund ligger i en region med mycket väl utbyggd infrastruktur 
för tåg- och busspendling, i kontrast till det glesbebygda Västerbotten där bilen blir 
ett mer naturligt val för pendeltrafikanter. Samtidigt har Öresundsregionen en ännu 
starkare trafiktillväxt än riksgenomsnittet, vilket gör trendbrottet i trafikutveckling-
en i Lund mer anmärkningsvärt:  

 
"Sett i relation till utvecklingen i regionen och landet i övrigt har Lund på många punkter 
lyckats bromsa en negativ utveckling och i vissa delar också vänt den i önskvärd rikt-
ning." (Lund kommun 2005 Lunda MaTs II s12) 
 

En viktig faktor i sammanhanget gäller dock skillnaden i inställning till frågan om 
trafiken och dess miljöproblem. I Lund har man valt att ta ett helhetsgrepp på den-
na fråga, med en mångfald åtgärder som sammantagna syftar till att vända en nega-
tiv trafik- och miljöutveckling. En viktig aspekt av detta arbete har då även varit 
kommunens restriktiva hållning till satsningar som genererar ökad trafik, även om 
invändningar kan resas mot enskilda politiska beslut som motverkat kommunens 
ambitioner för trafikmiljön. Typiskt för Lunds kommun är dock att transportgene-
rerande projekt utsätts för kritisk belysning i den lokala debatten (Bretzer, Forsberg 
& Bartholdsson 2006) dessutom beskrivs kommunledningen som en sällan själv 
pådrivande kraft för sådana projekt (bland intervjuade lokala aktörer beskrivs på-
tryckningar från kommersiella intressen som en viktigare drivkraft, åtminstone när 
det gäller satsningar på externhandel)96.  
 
Umeå kommun däremot är påtagligt med och skapar ökade transporter genom en 
samhällsplanering som gör bilen till ett naturligt förstahandsval. Om än med varie-
rande argumentation har kommunens politiska ledning, liksom flera tunga förvalt-
ningar, gått i bräschen för en utveckling mot bilburna och transportintensiva lös-
ningar: Ett funktionsuppdelat samhälle där människor behöver transportera sig över 
större avstånd för att uträtta vardagliga bestyr. I Umeå förekommer visserligen en 
rad enskilda satsningar på miljöanpassade transporter, men positiva effekter av 
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 Detta bygger på uppgifter från intervjuer med tre tjänstemän och en politiker i Lunds kommun, samt 
dokumentanalys. Frågan om den politiska ledningens ställningstaganden beträffande transportgenere-
rande satsningar som inte är kopplade till handeln är dock inte närmare utredd. 
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satsningar på t.ex. cykelbanor kan inte stoppa utvecklingen mot en ökad biltrafik, 
som ges kraft genom den övergripande kommunala inriktningen mot bilanpassade 
och transportgenererande lösningar.  
 
Umeå kommun har till skillnad från Lund aldrig haft någon särskilt hög profil i 
miljöfrågor. Inom partipolitiken har det inte heller funnits någon tydlig opposition 
mot vare sig planerna på en ringled eller utbyggnaden av externhandel.97 Debatten 
har i det senare fallet handlat om placeringen av externa handelsetableringar, inte 
om deras varande. Kommunen arbetar visserligen med en rad insatser för att be-
gränsa miljöbelastningen från transporterna. Dessa framstår dock snarare som en-
skilda punktinsatser än som led i en strategisk politik som även ska begränsa efter-
frågan på transporter. Mål om ett hållbart transportsystem framträder på det hela 
taget inte som någon viktig eller profilerande fråga för kommunen. I sammanhang-
et kan t.ex. nämnas att Umeå till skillnad från Lund, och från många andra norr-
ländska städer, har valt att inte delta i den Europeiska mobilitetsveckan (med en 
"bilfri dag"), trots återkommande försök från olika håll att intressera kommunen.98  
 
Samlande reflektion om aktörers roll för att forma utvecklingen 

Den centrala lärdomen av detta jämförande exempel av två kommuner är hur de val 
som görs av enskilda aktörer – i det här fallet styrande kommunpolitiker i samver-
kan med näringslivsintressen och vissa myndigheter (här främst Vägverket och 
länsstyrelser) – har en avgörande roll för att forma utvecklingen. Strukturella för-
hållanden och ekonomisk-politiska makrotrender kan i olika avseenden begränsa 
aktörers handlingsutrymme, och försvåra ställningstaganden för hållbara transpor-
ter. Kommunerna verkar t.ex. i ett sammanhang där en politisk anpassning till när-
ingslivs- och handelsintressen ofta hör till bilden. Motiven kan variera, men ofta 
sluter kommunerna upp bakom kommersiella initiativ i syfte att främja sysselsätt-
ning och tillväxt – eller kanske med avsikt att framstå som moderna och expansiva 
orter som vågar satsa stort. Ett centralt motiv i samband med etablering av extern-
handeln är även anpassning till andra kommuner, antingen för att bemöta motsva-
rande initiativ i närliggande kommuner eller för att föregripa etablering av extern-
handel på andra håll (se t.ex. Trivector 2004). 
 
Att kommuner likafullt har ett betydande handlingsutrymme för att medverka till, 
eller motverka, omställning till ett hållbart transportsystem visar jämförelsen mel-
lan de socioekonomiskt likartade kommunerna Lund och Umeå. Det bör understry-
kas att denna slutsats på samma sätt är överförbar på andra samhällsaktörer. Vare 
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 Invändningar beträffande ringleden har rests från några mindre politiska partiers sida, inom den 
lokala partipolitiken råder det dock i huvudsak konsensus om denna satsning. Därmed skiljer sig Umeå 
från många andra städer, där planer på förbifarter ofta leder till större partipolitisk splittring (även inom 
partier) och het debatt (för exempel se Forsberg 2002 kap. 8). 
98 Den norrländska jämförelsen är intressant i ljuset av Umeås roll som den största kommunen i norra 
Sverige, en kommun som därför utgör en viktig referenspunkt. Vid den Europeiska mobilitetsveckan 
2006 deltog följande elva norrländska kommuner: Boden, Härnösand, Kramfors, Lycksele, Piteå, Sollef-
teå, Sundsvall, Timrå, Älvsbyn, Örnsköldsvik och Östersund (www.mobilityweek-europe.org 070213). 
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sig det gäller Regeringen, industrin eller den enskilda människan har enskilda sam-
hällsaktörer ett visst handlingsutrymme kopplat till transportbeslut. Inom dessa 
handlingsramar har man därmed också valmöjligheten att i olika sammanhang 
antingen bidra till problemet med ökade transportvolymer eller till lösningar på 
transporternas miljöproblem. 
 
De valda kommunexemplen har samtidigt satt fokus på några mycket viktiga me-
kanismer bakom de växande transporterna i samhället. Till exempel åskådliggör 
den förda politiken i Umeå en logik som alltid kommer att ge argument för ytterli-
gare satsningar på bilvägar. Valet att prioritera en omfattande utbyggnad av den 
bilorienterade externhandeln under senare år har bidragit till de trafikproblem som 
en ringled är tänkt att lösa. Samtidigt rättfärdigas ringleden som en möjlighet att 
genomföra fler satsningar på bilorienterad externhandel. Tanken på en ringled 
försvaras genom trendframskrivningar om en förväntad trafiktillväxt. Denna för-
väntade trafikökning beskrivs i sin tur som en oundviklig följd av komunens aktiva 
strävan att uppnå befolkningstillväxt. 
 
Frågan om externhandeln har här främst belysts med utgångspunkt från kommu-
nernas roll. Det sammanhang som ger kraft åt en ökad bilorienterad handel är na-
turligtvis mer komplext än vad fallstudien rymmer att behandla. De kommersiella 
krafter som bidrar till denna utveckling (handelskedjor, byggentreprenörer, distri-
butörer, etc) har endast berörts ytligt, men är likafullt viktiga i sammanhanget.99 
Det vore också fel att reducera de enskilda människorna till enbart "offer" för större 
politiska och ekonomiska processer. Genom att göra det aktiva valet att handla på 
stormarknaden istället för vid butiken hemmavid är den bilburna allmänheten sam-
tidigt med och skapar utvecklingen mot en ökad koncentration av handeln. 
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 Dock kan den relativa betydelsen av kommersiella intressen som initiativtagande och pådrivande 
kraft variera från kommun till kommun. I Umeå har kommunledningen drivit på för externa handelseta-
bleringar. I många andra svenska kommuner har näringslivsintressen haft en mer framträdande roll (se 
t.ex. Vägverket 2003).  
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9. Huvudresultat och diskussion 
Kapitlet inleds med en redogörelse som följer av målet med rapporten, att kartlägga 
drivkrafter bakom transportökning och vägar för omställning till ett hållbart trans-
portsystem. I det första avsnittet behandlas följaktligen drivkrafter bakom trafikut-
veckling utgående från genomsökta forsknings- och utredningsarbeten. Därefter 
redovisas och diskuteras möjliga vägar till bruten trafikutveckling, d.v.s. omvand-
ling till mer hållbara transportmönster och transportsystem. I dessa båda avsnitt 
sker även kategorisering av viktiga identifierade faktorer och orsakssamband (i 
enlighet med det ena analytiska delsyftet i rapporten). Resterande del av kapitlet 
ägnas åt den övergripande värderingen av kunskaps- och åtgärdsbehov (i enlighet 
med rapportens andra analytiska delsyfte). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Några viktigare slutsatser som uppmärksammas i dett a kapitel 
 
- Kunskapen om problem och lösningar avseende omställning till ett hållbart trans-
portsystem är god. Viljan eller förmågan till handling i denna riktning är däremot i 
många avseenden svag.  
 
- Transportökningen är integrerad med samhällsutvecklingen i övrigt. Den speglar 
dagliga och 'rationella' beslut inom politiken, ekonomin och de privata sfärerna.  
 
- I de starka intressekonflikter som präglar realpolitiken underordnas miljömålen i hög 
grad mål som genererar transporter och har en negativ miljöpåverkan. Det handlar 
om mål kopplade till ekonomisk tillväxt, sysselsättning, kommunal expansion, person-
lig mobilitet etc.  
 
- En omställning mot hållbarhet ställer därför krav på en mer grundläggande ompröv-
ning av såväl mål som medel inom olika beslutssfärer. Inte minst gäller detta mobilitet 
och s.k. tidsvinster som bärande kriterier för beslutsfattande.  
 
- Ett omställningsarbete kräver även en mer inkluderande syn på olika värden jämfört 
med dagens situation. Detta inbegriper en mer långtgående internalisering av miljö-
värden, ett åtskiljande mellan behov och faktiska eller förväntade transportflöden, 
samt en omprövning av synsättet att nyttan med en transport är identisk med dess 
ekonomiska utfall eller 'insparade' tid.  
 
- Många transportgenererande satsningar motiveras som utbudsanpassningar till en 
uppfattad efterfrågeökning. Detta ger argument för införandet av en starkare miljö-
prövning på fler nivåer (kopplad till investeringar i vägar, parkeringsplatser, lokalise-
ring av service etc) 
 
- I behovsprövningar måste naturvärden, rekreationsvärden, estetiska och psykosoci-
ala värden ges en mer betydelsefull roll i relation till dagens ofta ensidiga betoning på 
mobilitet, tillväxt och ekonomiska kalkyler.  
 
- Tekniklösningar och överflyttning mellan transportslag kan endast ses som komple-
ment till en övergripande strategi för minskade transportmängder 
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Transportökningen 
De transportökande drivkrafternas sammanhang 

Vi såg i kapitel 5 att transportforskningen förefaller lägga en relativt stor tonvikt på 
individuella förklaringar såsom värderingar och attityder eller vanor och livsstilar. 
Detta kan översättas till de aktörer som står för transporter, medan transporterna i 
olika grad är påverkade av samhällsstrukturer. I såväl behandlingen av drivkrafter i 
kapitel 6 som i fallstudien i kapitel 8 har vi lagt vikt vid att aktörer samtidigt har en 
viktig roll i att skapa och befästa strukturer, att det m.a.o. finns en växelverkan 
mellan samhällssystem och aktiviteter. Här avser vi t.ex. hur samhällsplanerande 
institutioner skapar förutsättningar i termer av infrastruktur som påverkar indivi-
ders transportbeslut.100 I sådana fall har vi alltså även betonat aktörsrollen hos de 
myndigheter som exempelvis belsutar om vägar; de är aktörer bakom transportvo-
lymerna lika väl som de individer som sitter bakom ratten.  
 
När det gäller bedömningar av vilka drivkrafter som framträder som viktigast mås-
te inskärpas att en sådan identifiering i hög grad är styrd av perspektiv och val av 
fokus. Alla trafikgenererande sammanhang har ett inslag av både struktur- som 
aktörskomponenter. Bedömningar av huruvida det är utbudet av väg eller efterfrå-
gan på motoriserad förflyttning som är hönan eller ägget beror därför på perspek-
tiv. Fokus kan också läggas olika, men i någon mening inverkar oftast faktorer av 
flera olika slag (ekonomi, bekvämlighet, tid, värderingar etc.) i den process eller 
det sammanhang som medför transporter. Även om vår framställning har markerat 
sådana enskilda faktorer (bekvämlighet etc.) har avsikten varit att belysa hur de 
ingår och samverkar i större helheter (som när individens skäl till att göra bilburna 
inköpresor påverkas av handels- och fastighetsföretags satsningar, kommunala 
prioriteringar och nationell reglering).  
 
Drivkrafter 

Vår indelning av kapitel 6 i fyra större förklaringsområden, följde av ambitionen 
att åstadkomma en sammanhållen belysning i linje med resonemanget ovan. I två 
av fyra huvudområden (Vägtrafikens roll i politik och planering samt En mobil 
livsstil - individ och samhälle) betonades en aktörskategori (myndigheter respekti-
ve individer) medan däremot flera förklaringar och sammanhang/samhällsfenomen 
framträdde. De båda övriga områdena (Den ekonomiska politiken och näringslivets 
organisation samt Den trafikorienterade handeln) kretsar kring ekonomiska och 
kommersiella förklaringsfaktorer, men där även politik och vanliga människors 
beslutspreferenser har en viktig roll. 
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 Sambanden mellan aktörskategorier samt mellan aktörer och strukturer är givetvis mer komplexa än 
så men i denna rapport förhåller vi oss i första hand till de något enklare samband av de slag som 
exemplifierats.  
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Med avseende på det första av dessa huvudområden framstår vägutbyggnad som en 
mycket viktig drivkraft till ökade transporter, och forskningen ställer på huvudet 
argumentet att utbyggnad av vägar endast ska ses som ett svar på de krav som väx-
ande trafikvolymer ställer på väginfrastrukturen. Drivkrafterna är i detta fall både 
direkta och indirekta. I den meningen blir politiska beslut om vägutbyggnad också 
ett ställningstagande för ökade transportvolymer. Det kan självfallet finnas högst 
välmotiverade skäl att bygga ut vägar, även mot bakgrund av vetskapen om hur 
detta vanligen leder till ökade transporter. Frågan tycks dock sällan problematiseras 
vare sig politiskt eller av ansvariga myndigheter. Sedan länge råder ett trafikplane-
ringsparadigm där utbyggnad av väginfrastruktur i hög grad rättfärdigas med trend-
framskrivningar om en fortsatt trafikökning. Detta är bl.a. fallet i en av de båda 
kommuner som givits en ingående belysning i kapitel 8. En förmodat ökad efter-
frågan anförs alltså allmänt som en tung beslutsgrund för att öka kapaciteten på 
vägnätet. Möjligheten att genomföra en omställning till ett hållbart transportsystem 
vilar på att frågan om vägutbyggnadens roll som drivkraft för transportökning 
hamnar under kritisk belysning, både när det gäller enskilda vägprojekt och i ett 
vidare samhällsperspektiv. Försök att föra in ett sådant helhetsperspektiv i trafik-
planeringen, ofta kretsande kring konceptet mobility management (se kap. 7), är 
tecken på en ökad medvetenhet kring problemet. 
 
Tätortsutglesning och en funktionsuppdelad samhällsplanering framstår också som 
viktiga drivkrafter bakom transportökningen i samhället. Dessa moderna trender 
har bilen som sin förutsättning. Det faktum att dessa utvecklingstrender tycks fort-
gå med oförminskad styrka – på sin höjd dämpade något av vissa nya "mottrender" 
inom samhällsplaneringen (med satsningar på förtätning och planering i knutpunk-
ter och stråk, se kap. 7) – befäster en samhällsstruktur som gör det allt svårare att 
avstå från bilen.  
 
De växande transporterna har även sin grund i individuella val, vilka kan relateras 
till värderingar, attityder och vanor. I kapitel 6 har vi uppmärksammat bilens roll 
som ett centralt element i vår livsstil – dess betydelse som möjliggörare, bekväm-
lighetsfaktor och som en välfärdssymbol framför andra. Forskningen visar att 
många människor inte närmare reflekterar över sina beslut med transportkonse-
kvenser. Detta innebär förvisso inte att den bilburna allmänhetens transportbeteen-
den kan begränsas till en fråga om en icke reflekterande bilkultur. Många männi-
skor bejakar aktivt bilburna värderingar, och undviker lika självklart alternativen 
till bilen i den utsträckning det är möjligt. Som välfärds- och frihetssymbol har 
bilen också på många sätt blivit en helig ko, där sådant som upplevs inskränka den 
enskilde individens rörelsefrihet med den privata bilen ofta möter heta känslor och 
kraftfull motopinion samordnad av media och bilismens intresseorganisationer.  
 
I övriga två huvudområden i kapitel 6 lyftes den i dagens samhälle så dominerande 
ekonomiska dimensionen fram på olika sätt. I det ena fallet handlade det om hur 
ekonomiskt tänkande och ekonomiska principer i generell mening påverkar sam-
hällets organisering. Detta uttrycktes i tre nivåer: den internationella ordningen 



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport  

 95 

(särskilt genom frihandelssystemet och den europeiska integrationen), den natio-
nella politiken (tillväxt genom väginvesteringar) samt företags organisering (skal-
fördelar och distributionsstrategier).  
 
Ekonomiskt relaterade förklaringar har oftast en komponent av nyttoresonemang, 
vilket bl.a. visar sig i de starka nyttovärden som förknippas med transporterna. 
Detta motiv framträder speciellt i relation till handel, såväl inom landet som inom 
ramen för den europeiska inre marknaden. Transporterna och transportinfrastruktu-
rerna ses som själva blodomloppet för de europeiska ekonomiernas tillväxt. Att 
transporterna bidrar till ökad ekonomisk aktivitet är odiskutabelt. Däremot proble-
matiseras sällan de ekonomiska motiven för att stimulera handel och transporter 
från andra utgångspunkter än de ekonomiska modeller som ger argument för ökad 
handel och rörlighet. Med utgångspunkt från målet om ett hållbart transportsystem 
pekar de transportfrämjande mål som framförallt definierat EU:s ekonomiska poli-
tik på ett oförenligt drag i den förda politiken; då främst i ljuset av hur den förda 
politiken har medfört en explosionsartad ökning av den tunga landsvägstrafiken 
sedan början av 1990-talet (se kap. 3). Problematiken har i rapporten även illustre-
rats med den justerade inriktningen på EU:s transportpolitik (se kap. 6). Ett mycket 
konkret exempel uppkom f.ö. under genomförandet av denna studie; visserligen 
inom flygtransporter men med samma logik. Ett nytt flygavtal (Open skies) mellan 
USA och Europa, syftande till att öka integrationen mellan dessa högkonsumeran-
de världsdelar, förväntas sänka kostnaderna för den interkontinentala flygrafiken 
och möjliggöra en kraftig ökning av resandeströmmarna. Miljöpolitiken får av-
handlas på ett annat möte.  
 
Det tas idag för givet att långväga godstrafik ska möta få barriärer och låga kostna-
der. Varutransporter som utsätts för ofördelaktiga distributionsförhållanden (gräns-
bommar, klareringsprocedurer, dåliga vägar etc.) betraktas som en imperfektion, 
eller som ineffektivitet, på marknaden. Relaterat till vår tidigare diskussion om 
sammanhangets betydelse, eller tidsandan, i kapitel 4 kan det tänkas att förslag om 
inskränkningar för motortrafik kan komma fram lättare i debattrummet i och med 
den senare tidens ökade intresse för miljöutmaningarna. Några tydliga sådana för-
skjutningar går dock inte att notera i skrivande stund (våren 2007). 
 
Den andra ekonomiska dimension som utgör ett av huvudområdena för kapitel 6 
gäller den trafikorienterade handeln, ett enskilt fenomen med starkt inflytande på 
trafikutvecklingen i samhället. Detta fenomen valdes då det dessutom mycket tyd-
ligt reflekterar såväl vardag som utveckling för olika aktörer: motoriserade livssti-
lar, företags transportintensiva organisering samt en bilbejakande samhällsplane-
ring. I samspelet mellan dessa tre stora aktörskategorier (individer, näringsliv, 
myndigheter) framträder även en aktör-strukturrelation. Samhällsaktörer bidrar på 
basis av olika drivkrafter till att skapa strukturella förutsättningar, och ingår samti-
digt som aktörer i de förutsättningar som tillskapas, vilket i sin tur genererar för-
stärkningseffekter. Exempelvis kan företags investeringar i storskalig trafikoriente-
rad handel motiveras utifrån företagsekonomiska argument (bl.a. skalekonomier 
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inom marknadsföring, logistik, inköp). Företagens beslut motiveras dock även av 
sådant som kan anges vara strukturella förutsättningar (bl.a. att det offentliga till-
handahåller infrastruktur och påverkar kostnader för distribution). Företagens be-
slut blir i förlängningen strukturskapande för andra aktörer, särskilt konsumenter. 
Ett typiskt sådant exempel är när bostadsnära handel slås ut som resultat av att 
denna inte kan hävda sig i konkurrensen med stormarknaderna. På motsvarande 
sätt kan resonemanget utgå från konsumenter eller myndigheter. Detta exempelvis 
med utgångspunkt från individers bekvämlighet (vilket bidrar till valet av den mo-
tortrafikorienterade butiken) eller med utgångspunkt från hur exploateringsvärden 
och konkurrensmotiv åtnjuter en stark ställning bland kommuner och statliga myn-
digheter, vilket i sin tur kommer att medverka till pågående trender inom dagligva-
ruhandeln. Hur detta konkret yttrar sig har belysts i vår jämförande kommunfall-
studie i kapitel 8. 
 

Omställning av transportsystemet 
Omställningens sammanhang 

Frågan om att ställa om dagens transportsystem i en hållbar inriktning behöver 
relateras till den del av uppdraget som handlar om drivkrafter till transporttillväxt. 
Som konstaterats tidigt i rapporten kan transportgenererande drivkrafter och om-
ställningsfaktorer betraktas som varandras spegelbild. Att försvaga de krafter som 
driver fram växande trafikvolymerna bör därför lämpligen vara ett huvudinslag i en 
politik för ett hållbart transportsystem. Behandlingen av transportalstrande faktorer 
i kapitel 6, och fördjupningen på detta tema i kapitel 8, anger i den meningen en 
inriktning för en sådan politik. Problematisering av kritiska frågor för att komma 
till rätta med dessa underliggande drivkrafter sker senare i detta kapitel. Den andra 
vägen för att nå kunskap om omställning är genom direkta exempel på t.ex. styr-
medel och målbilder, som i denna text redovisas i kapitel 7. Eftersom uppdraget 
handlar om att sammanställa kunskap om omställning har kategoriseringen skett 
med utgångspunkt från det insamlade materialets inriktningar och explicita påstå-
enden.101  
 
Ett huvudinslag i denna generering av kategorier var den systematiska forsknings-
översikten i kapitel 5. Utifrån denna kan bedömningen göras att stor tilltro, eller 
åtminstone stort forskningsintresse, ställs till den politiska sektorn och reglering. 
Som vi även har konstaterat tidigare skulle detta delvis kunna förklaras av att 
forskningsområdet transporter just har denna tyngdpunkt, vilket inte är detsamma 
som att forskning med bäring på transporter behöver ha samma perspektiv. Inom 
beteendeorienterad forskning eller inom ekonomisk forskning, vilka onekligen har 
mycket att säga om transportval och transportkonsekvenser, blir individers respek-
tive företags roller viktigare än myndigheters dito. Motsvarande skulle kunna sägas 

                                                      
 
101

 Alternativet kunde ha varit att i förväg generera principiella eller praktiskt lämpliga kategorier för 
insortering av materialets påståenden; exempelvis omställning som fokuserar aktörskategoriers roller, 
olika samhällsfunktioner eller styrmedelsdimensioners räckvidd. 
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om, exempelvis, sociologisk forskning och kulturforskning. Vårt val av systematisk 
kunskapsgenomgång koncentrerades dock till transportforskningstidskrifter, där 
även överflyttning mellan transportslag ägnades relativt stort utrymme. I allmänhet 
var denna fråga mer framträdande än vad vår sammanställning visar, men ofta 
behandlades inte överflyttning utifrån miljömässiga utgångspunkter utan med ut-
gångspunkt från andra problemdimensioner. 
 
Detta kan användas som illustration till ett av de stora problemen med ett omställ-
ningsarbete: Vad är vi egentligen beredda att ändra på? Med exemplet överflytt-
ning är mobiliteten som sådan, och dagens extremt transportintensiva samhället, 
sällan ifrågasatt. Därför diskuteras gärna reformer och justeringar av den befintliga 
ordningen, men mera sällan vill vi ifrågasätta grunderna. Konkret faller vi då för 
lösningar som innebär etanol istället för bensin och snabbtåg istället för flyg.  
 
Det står även klart att en omställning av transportsystemen måste ske i samverkan 
mellan olika samhällskrafter. Detta i sin tur förutsätter att det finns en handlingsbe-
redskap bland samhällets aktörer att verka för detta mål. På denna punkt kan vi 
konstatera att det i nuläget råder problem, där åtgärder som skulle kunna utgöra 
centrala inslag i en verksam politik för ett hållbart transportsystem i många fall 
möter låg acceptans inom såväl näringslivet som hos den breda folkopinionen, 
vilket vi har anledning att återkomma till.  
 
Omställning 

Den sammanställning av forsknings- och utredningsmaterial som redovisades i 
kapitel 7 utmynnade i sex delområden: Samhällsplanering, ekonomisk styrning, 
överflyttning till andra transportslag, teknologi, ny organisation samt attityd- och 
beteendeförändring. Samtliga tio förklaringskategorier från den systematiska tids-
skriftssökningen redovisad i kapitel 5 förekommer på något sätt i, eller sammanfal-
ler med, dessa sex huvudområden.  
 
Samhällsplaneringen är ett omfattande delområde, som täcker ett brett spektrum av 
möjligheter. I texten har vi uppmärksammat hur en planering för ett mindre miljö-
belastande transportsystem kan understödjas både genom reglering (nationell och 
regional) samt genom myndigheters och kommuners upprättande av allmänna rikt-
linjer som stödjer en sådan utveckling via samhällsplaneringens centrala dokument 
(regionala strategiska planer, kommunala översiktsplaner, etc.). Till de potentiellt 
framgångsrika instrument som berördes i kapitel 7 hör en utökad nationell eller 
regional miljöprövning av fysiska investeringar. Ett exempel på investeringar som 
skulle kunna omfattas av sådan reglering är trafikorienterade handelsplatser (s.k. 
externhandel), för att anknyta till en starkt transportgenererande företeelse som 
behandlats i kapitel 6 och i den fördjupande fallstudien i kapitel 8. Staten kan även 
starkare fastställa miljömålens roll i transportansvariga myndigheters verksamhe-
ter, för att därmed begränsa möjligheten av att transportgenererande beslut rättfär-
digas genom respektive myndigheters primära uppgifter. Med avseende på behovet 
att omvandla samhället i linje med funktionsintegrerade och förtätande principer 
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kan dessa processer behöva understödjas både med konkreta styrmedel och nya 
normer inom politik och samhällsliv. Vi återkommer till frågan om sådana normer 
senare i detta kapitel. 
 
Ekonomisk styrning, även denna en form av offentligt ingrepp, kan t.ex. handla om 
hur s.k. externaliteter internaliseras (d.v.s. hur myndigheter genom ett justerande 
ingrepp fastställer ett slags marknadspris på något som dessförinnan inte prissattes 
av producenter och konsumenter). Kostnader för fossila bränslens miljökonsekven-
ser är ett typfall av detta, och en utvidgad användning av denna typ av styrmedel 
skulle sannolikt vara potent. En uppenbar fördel är att "internalisering" harmonierar 
med den idag starkt tongivande marknadsfilosofin. Det faktum att marknaden är 
invävd i en mångfald relationer inom alla typer av samhällsverksamheter, innebär 
att prismekanismen har en närmast universell räckvidd. Vidare är kostnadspålagor i 
princip snabbt genomförbara. Den ökade medvetenheten om miljöproblem, såsom 
klimatförändringen, skulle då kunna möjliggöra beslut där transporternas miljökon-
sekvenser på ett mer korrekt sätt avspeglades för användarna av transporter. Ett 
lika uppenbart problem med denna lösning ligger dock i de intressen som därmed 
hotas; nya kostnader som påverkar individers och företags transportval möter ofta 
motstånd. I mer allmän bemärkelse kan man peka på hur opinionsbildning från 
inflytelserika aktörer på transportområdet – allt ifrån en bilburen allmänhet till 
tunga näringslivsorganisationer – för närvarande i hög grad begränsar möjligheter-
na att implementera reformer där trafiken bär sina faktiska kostnader med avseende 
på miljö, vägslitage och trafikolyckor. 
 
Som framkommit i texten är frågan om överflyttning mellan transportslag (från 
mer till mindre miljöbelastande transporter) ett vanligt tema inom såväl forskning 
som politik. Ett uppenbart skäl till detta handlar om den betydande miljömässiga 
potential som t.ex. ligger i att styra över arbetspendlare från personbil till pendel-
tåg. I sammanhanget kan även påpekas att "överflyttningsstrategin" är en lösning 
som möjligen ges attraktivitet genom att - allt annat lika - inte hota vår mobila 
livsstil eller vår transportintensiva ekonomi som sådan. Frågan om att få till stånd 
en överflyttning mellan transportslag är nämligen något som i betydligt högre grad 
förefaller att förknippas med positiva incitament (att förbättra alternativen till per-
sonbilen och den tunga landsvägstrafiken) än med restriktioner (pålagor eller andra 
former av begränsningar för vägtrafiken).  
 
En omfattande satsning på överflyttning framstår som ett viktigt inslag i skapandet 
av ett hållbart transportsystem. Däremot är en överflyttningsstrategi knappast till-
räcklig för att nå detta mål, om den inte sammankopplas med insatser som även tar 
fasta på att minska efterfrågan på transporter. En överflyttningsstrategi väcker 
förväntningar på omfattande samhällsinvesteringar i spårbunden trafik, cykeltrafik, 
m.m. Det är också en utmaning som ställer förändringskrav på den generella sam-
hällsplaneringen (kopplat till planering av bostäder, arbetsplatser, handel m.m.). En 
planering för funktionsintegrering och förtätning underlättar satsningar på mindre 
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miljöbelastande transportslag, bl.a. därför att de kan minska  människors transport-
behov i vardagslivet och därmed också stärka incitamenten för cykling eller gång.  
 
Angränsande till detta resonemang är möjligheten till minskade transportvolymer 
genom informations- och kommunikationsteknologi. Särskilt inom arbetslivet torde 
videokonferenser, telefonmöten och liknande arrangemang utgöra en stor potential 
till minskade resmängder. Vetskapen om att förväntningarna av dessa slag hittills 
inte har besannats föranleder oss att anta att attitydpåverkan måste vara ett viktigt 
inslag i en övergång från personliga arbetsresor till interaktion via teknologiska 
länkar. Många gånger är arbetsresor inte endast funktionellt motiverade utan byg-
ger även på en kombination av att resan eller dess sammanhang motsvarar en belö-
ning och prestige samt att den motsvarar vad som förväntas vara det rätta. Regelsy-
stem hos myndigheter, tillsammans med personliga initiativ från ansvariga chefer, 
är exempel som skulle kunna verka mönsterbildande och, i förlängningen, attityd-
påverkande.  
 
Det femte huvudsakliga omställningsområde som behandlades i kapitel 7 gällde de 
möjligheter som ges av nya organisationsformer. Den stora potentialen här följer 
direkt av den idag mycket transportintensiva organisation som inte endast är praxis 
utan även normerande: "Globalt" är mer framgångsrikt än "lokalt" och friktionsfria 
varuflöden (närmast obundna av tid, rum och kostnader) är vad som förväntas eller 
eftersträvas. Genom en mer långtgående internalisering av transporternas miljö-
konsekvenser (se ovan) skulle sannolikt en väsentlig del av dagens varutransporter 
på landsvägarna kunna avvecklas. Detta sätter fokus på en rad tänkbara styrmedel 
som vägavgifter, kilometerskatter, trängselskatter eller ökade miljöskatter på for-
donsbränslen. För företagens del skulle detta bl.a. stärka incitamenten att skapa en 
mer effektiv logistik samt minska rullande lagerhållning till förmån för andra lös-
ningar. En långtgående internalisering av transporternas miljökostnader innebär att 
vissa typer av transporter knappast längre skulle vara lönsamma. Detta gäller inte 
minst fjärrtransporter av vissa volymkrävande varor med lågt försäljningsvärde. 
 
Det sjätte huvudområdet som behandlades i kapitel 7 handlar om attityd- och bete-
endeförändring. Detta sätter fokus på individens roll. Frågan har behandlats både 
med utgångspunkt från samhällets möjligheter att påverka attityder och beteenden, 
och med avseende på den enskilde människans möjligheter att minska sin negativa 
miljöpåverkan. När det gäller påverkan från samhällets sida visar forskningen att 
enbart information om transporters negativa miljöpåverkan har en mycket begrän-
sad styrande effekt. Även om människor är mottagliga för budskapet om bilens 
miljöbelastning är detta vanligtvis inte tillräckligt för att förändra bilisters trans-
portbeteenden. Information och spridande av goda exempel behöver således kom-
bineras med andra styrmedel. Beträffande individens egna möjligheter till aktiv 
påverkan har vi lagt fokus vid konsumentrollen. Här framträder en rad olika möj-
ligheter. I valet att handla närproducerat ligger t.ex. en stor potential, detta är också 
en möjlighet som kommit att uppmärksammas mer aktivt i samhällsdebatten under 
senare tid. En mångfald av marknadsinstrument som underlättar den enskilde män-
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niskans miljömedvetna handlingar, har lanserats under senare tid. Dessa inkluderar 
system för att märka och certifiera miljöpåverkan från transporter, både kopplat till 
varu- och persontransporter. Sådana modeller kan alltså fungera som komplement 
till politiska styrmedel. 
 

Forskningsområdet - kunskapsbehov och re-
flektioner 
Befintlig forskning och utredning inom transportområdet presenterar en omfattande 
kunskapsmassa med anknytning till samtliga huvuddimensioner av denna rapport. 
Det råder numera ingen brist på forskningsgenererad kunskap och annan erfarenhet 
om problembilden, olika vägar mot omställning och rationella styrmedel. Den till-
gängliga kunskapen ger således en god grund för rationella och verksamma politis-
ka beslut som skulle kunna avläsas i såväl minskade transportvolymer som en 
minskad miljöbelastning.  
 
Vi kan därför konstatera att det egentliga problemet idag inte är brist på kunskap 
och forskning utan snarare bristande handlingsberedskap att omsätta den kunskap 
som finns i konkreta åtgärder. Detta är självfallet inte detsamma som att det skulle 
saknas behov av vidare forskning på området. Vår genomgång ger visserligen inte 
underlag för mer kvalificerade bedömningar av forskningsmässigt otillfredsställda 
problemområden. Ett skäl till detta är att en stor del av transportforskningen äm-
nesmässigt befinner sig på en alltför hög detaljnivå för att kunna relateras till de 
brett definierade frågor som ligger till grund för denna översikt. Dock har vi kunnat 
notera hur vissa kunskapsområden och perspektiv för närvarande tycks vara mindre 
väl tillgodosedda.  
 
I kapitel 7 har vi uppmärksammat forskning om informationsteknologins möjlighe-
ter att minska transportbehoven. Samtidigt har det då konstaterats att denna forsk-
ning i liten utsträckning tycks vara förankrad i empiriska studier och snarare brukar 
kretsa kring möjliga scenarier för ett framtida hållbart transportsystem. Möjligheten 
att genom IT-lösningar reducera efterfrågan på transporter bygger på att det finns 
en social acceptans för dessa, inklusive en acceptans för att avvara vad tekniklös-
ningarna ersätter, exempelvis en trivsam bilresa, ett intressant besök på annan ort 
eller social samvaro med arbetskamrater. En förutsättning är även att oförutsedda 
effekter som kan motverka målet att reducera resandet inte uppstår (t.ex. i form av 
att människor ökar sin fritidsanvändning av bilen när IT-lösningar frigör tid som 
annars används till arbetspendling). Kunskapen skulle därför sannolikt behöva 
stärkas avseende relationen mellan informationsteknikens möjligheter och sociala 
sammanhang samt psykologiska faktorer.  
 
Den absoluta merparten av forskningen förefaller lägga fokus vid enskildheter 
(enskilda delar av transportssystemet, enskilda beteenden etc.) och ansatserna till 
synteser och förståelse av den komplexa samverkan mellan olika faktorer är jämfö-
relsevis få. Denna iakttagelse kan bl.a. relateras till styrmedelsforskningen. Forsk-
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ningen om styrmedel tycks, i en samlad betraktelse, ägna relativt lite utrymme åt 
frågan om den faktiska sociala och politiska acceptensen för styrmedelslösningar 
som framstår som rationella i en "laboratoriemiljö". Överhuvudtaget framtonar ett 
behov av forskning som vidgar kunskapshorisonten genom att anknyta fokuserade 
aspekter och förklaringsfaktorer till ett större socialt, ekonomiskt och politiskt 
sammanhang. Forskning där t.ex. aktörsförklaringar i högre grad än vad som nu 
sker relateras till kontextuella och strukturella grunder för förklaring och förståelse. 
Detta är samtidigt ett argument för ökade satsningar på ämnesövergripande forsk-
ningsansatser. 
 
Materialinhämtningen till denna översikt har skett inom ett brett fält av forskning 
och utredning inom transportområdet. Det kan här vara relevant att göra en distink-
tion mellan sådant underlagsmaterial som specifikt tar sig an frågor om problem 
och lösningar kopplade till transporternas miljöbelastning, och transportrelaterad 
forskning och utredning i största allmänhet. Om vi för ett ögonblick uppehåller oss 
vid den senare kategorin har ett slående drag varit hur litet utrymme som faktiskt 
ägnas frågan om hur trenden mot ökade transportvolymer ska kunna brytas. Även 
myndigheter som SIKA och Vägverket redovisar i många fall bara trendframskriv-
ningar om en fortsatt transportökning utan att diskutera möjliga vägar att bryta 
denna trend. Sådana inlägg kan bidra till en självuppfyllande utveckling mot väx-
ande transporter. En annan observation är att inneboende målkonflikter i transport-
politiken sällan tycks problematiseras från ansvariga myndigheters sida (jfr Moss-
feldt & Reneland 2005 s63f).102 
 
I många sammanhang där ett miljöperspektiv anläggs, t.ex. i statliga väg- och 
transportutredningar, är det också i form av en särredovisad aspekt, utan problema-
tisering av underliggande transportalstrande fenomen (kopplade till den fysiska 
planeringen, mål om att stimulera handel m.m.). Svaren på transporternas miljö-
problem formuleras då i sådana termer som att skapa ett jämnare trafikflöde, renare 
motorer eller mer bränslesnåla körmönster. Däremot undviks de mer grundläggan-
de frågor om samhällets organisering och bilburna värderingar som synes nödvän-
diga att hantera om trenden mot ökade transporter ska kunna brytas. 
 

Implementationsunderskottets realitet - pro-
blem och förändringsbehov 
Otillräcklig politisk vilja till hållbara transport lösningar 

Existerande politiska styrmedel och regelverk - bl.a. i form av miljöbalk, nationella 
miljökvalitetsmål, krav på miljökonsekvensbeskrivningar, samt ekonomiska styr-
medel - har inte brutit trenden mot en transportgenererande politik och samhälls-
planering (kommunalt, regionalt och nationellt). Detta beror inte nödvändigtvis på 
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 Ett typiskt exempel på detta är SIKA:s rapport Uppföljning av det transportpolitiska målet och dess 
delmål, (SIKA Rapport 2006:4). Rapporten behandlar transportpolitikens olika mål, men utan att närma-
re diskutera möjliga eller faktiska målkonflikter. 
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att regelverken är felkonstruerade i relation till mål om hållbar utveckling. Tvärtom 
ger dessa miljöpolitiska mål och regelverk en stark formell grund att hävda miljöin-
tresset inom transportområdet, samt att verka för ett övergripande mål om ett håll-
bart transportsystem. Snarare speglar problemet en svag politisk vilja att genom de 
vägval som sker vid varje enskilt politiskt beslut verka för att samhället utvecklas i 
enlighet med miljöpolitikens intentioner. Denna svaga värdering av miljön i realpo-
litiken framstår som ett avgörande skäl till att den förda politiken alltjämt leder till 
ökade vägtransporter.  
 
Den bristfälliga implementeringen av miljöpolitikens intentioner på transportområ-
det ger argument för styrmedel som är mer kraftfulla än de redan existerande. Detta 
behöver dock relateras till den mer grundläggande fråga som rör underliggande 
värderingar i politik och samhällsliv: Som vi har konstaterat råder det idag ingen 
brist på forsknings- och erfarenhetsgenererad kunskap om effektiva styrmedel och 
andra insatser för att ge förutsättningar för ett hållbart transportsystem. Hittills har 
dock ett effektivt tillgodogörande av denna kunskap motverkats av ett politiskt 
klimat som inte stödjer genomförandet av reformer med faktiska förutsättningar att 
bryta trenden mot växande transporter. Debatten kring både bensinskatter och 
trängselskatter är belysande i detta avseende. Inskränker vi oss till den förra frågan 
har det varit en allmänt vedertagen problembeskrivning i samhällsdebatten att ben-
sinpriserna är alltför höga. Även nyhetsrapportering har tagit denna problembe-
skrivning som en given utgångspunkt. Under senare år har det uppstått en kraftfull 
samhällsopinion för sänkta bensinskatter. Även partipolitiken har positionerat sig i 
denna riktning.103 Detta innebär i praktiken opinionsbildning för en politik som gör 
bilen till ett mer attraktivt transportval, och att samhället avlägsnar sig från tanken 
om att bilen ska bära sina miljökostnader. 
 
Alternativa problembeskrivningar av forskare och miljöorgan pekar snarare mot 
alltför låga bensinskatter, både i beaktande av bilens miljöpåverkan och en kom-
mande bristsituation på fossila drivmedel. Svårigheten att föra ut och kommunicera 
sådana ståndpunkter pekar på ett viktigt problem, om målet är ett hållbart trans-
portsystem. 
 
En resultatinriktad politik för ett hållbart transportsystem förutsätter även en av-
veckling av regelverk och styrmedel som motverkar detta mål (stora direkta och 
indirekta subventioner till motortrafik är exempel som har nämnts). Den rådande 
situationen tycks däremot inte ge några starka skäl till optimism på denna punkt. 
Dagens politik uppvisar på många sätt stora trögheter när det gäller att komma till 
rätta med regelverk som ur hållbarhetssynpunkt framstår som dysfunktionella. Ett 
av forskare och miljöorganisationer länge uppmärksammat hinder för att ge kraft åt 
en omställning av transportsystemen gäller inte minst regelverken för reseavdrag 
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 Ett av riksdagspartierna har t.ex. aktivt drivit kravet på sänkta bensinskatter, så även tunga opinio-
ner i flera andra riksdagspartier.  
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och förmånsbeskattning. Dessa regelverk är utformade på ett sätt som premierar 
bilanvändning (bl.a. genom att det monetära värdet på subventionerna är högre än 
för andra trafikslag). Från en annan utgångspunkt kan det hävdas att förmånsreg-
lerna diskriminerar dem som väljer att t.ex. cykla eller färdas kollektivt i tjäns-
ten/till och från arbetet.  
 
Ur hållbarhetssynpunkt finns det skäl att införa ett system som inte premierar en-
samkörning i bil. De existerande skattemässiga förmånerna för bilister finansieras 
indirekt även av andra trafikanter. Som en lägsta ambitionsnivå kan man tänka sig 
ett förmåns- och avdragssystem som är neutralt i relation till val av transportmedel, 
vilket skulle innebära att den enskilde, jämfört med idag, behövde betala en större 
andel av kostnaden för det mest miljöstörande trafikslaget (bilen – i relation till 
kollektivtrafik eller cykel). En mer aktivt styrande politik för ett hållbart transport-
system ger argument att göra kollektivtrafik och cykelanvändning mer ekonomiskt 
förmånliga än valet att köra bil104. 
 
Frågan om en helhetssyn i arbetet med miljöanpassade transportlösningar är central 
för möjligheten att skapa ett hållbart transportsystem. Samhällets insatser för att 
minska transportsystemens miljöbelastning bygger idag i högre grad på punktinsat-
ser än på en helhetssyn. Detta är i varje fall den allmänna bilden, som också väl 
åskådliggörs av det talande faktum att transportvolymerna oavbrutet ökar. Undan-
tag från detta huvudintryck förekommer; enskilda exempel på en mer helhetsorien-
terad planering för hållbara transportsystem. Ett sådant exempel har åskådliggjorts 
i fallstudien i kapitel 8 (LundaMaTs-strategin i Lunds kommun). Allmänt sett kan 
det dock hävdas att i sig väl motiverade åtgärder idag ofta får en begränsad eller 
obefintlig styrande effekt genom att de inte följs upp med samordnade insatser i 
andra led av transportsystemet.  
 
Detta beror inte alltid på en frånvarande insikt om behovet av helhetsinriktade 
lösningar. En väl så viktig faktor gäller politikens natur, där kompromisser mellan 
olika intressen (se nedan) många gånger urvattnar intentioner om en hållbar sam-
hällsutveckling. Ett typiskt exempel gäller trängselskattereformen i Stockholm. I 
sin ursprungliga tappning hade reformen en profil som byggde på att åstadkomma 
en styrning från biltrafik till andra transportslag. Reformen byggde i korthet på att 
kombinera en dämpande åtgärd riktad mot biltrafiken (trängselskatt) med alterna-
tivskapande åtgärder i form av omfattande investeringar i kollektivtrafiken.105 Am-
bitionen att få till stånd en överflyttning till andra transportslag har sedan fått ge 
vika till förmån för en annan princip, nämligen att trängselskatterna ska återinve-
steras i utbyggnad av väginfrastrukturen.106 Därmed undermineras tanken om att 
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 Ett sådant system bör lämpligen utformas med hänsyn till den minoritet av befolkningen som saknar 
alternativ till bilen.  
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 Användningen av trängselskatteintäkter för investeringar i en förbättrad kollektivtrafik fyllde i det 
sammanhanget även en pedagogisk funktion.  
106

 Samtidigt har viktiga delar av de investeringar som varit tänkta att öka kollektivtrafikens attraktivitet 
rivits upp.  
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åstadkomma en styrning från biltrafik till mindre miljöbelastande trafikslag. Risken 
är därför att trängselskatten endast ger en temporär styrande effekt, som på längre 
sikt motverkas av investeringarna för att öka biltrafikens framkomlighet och där-
med attraktivitet.  
 
Intressekonflikter i offentlig politik och myndighe tsutövning 

Mål- och intressekonflikter inom ramen för offentlig politik och myndighetsutöv-
ning, med både stat och kommuner inblandade, framstår som en viktig orsak till 
svårigheterna att implementera mål om ett hållbart transportsystem. En fråga som 
väl kan illustrera detta gäller den bilorienterade handeln (se kap. 6 och 8), ett starkt 
transportgenerande fenomen, där offentliga instanser på många sätt företräder svår-
förenliga intressen. Vi har konstaterat att senare års utbyggnad av sådan extern- 
eller halvextern handel har möjliggjorts genom frånvaron av miljöpolitisk styrning 
på området, och även uppmärksammat förslag till styrmedel för att bromsa eller 
vända denna utveckling.107  
 
Från regeringshåll har signalerna varit tvetydiga beträffande bilorienterade köp-
centrum. Genom tillsättandet av en PBL-kommitté önskade den tidigare socialde-
mokratiska regeringen förnya plan- och bygglagen så att denna tydligare stöder mål 
om hållbar utveckling. Några skärpta bestämmelser för tillståndsprövning av ex-
ternhandel har dock inte genomförts. De senaste regeringarna har däremot mycket 
aktivt drivit frågan om ökad konkurrens och prispress inom handeln, vilket då har 
gett luft åt tankar om att tvärtom undanröja befintliga hinder för etablering av han-
del. 
 
Inom myndighetsvärlden uppträder ofta starka uttryck för suboptimering, där över-
gripande samhällsmål om hållbar utveckling åsidosätts till förmån för andra intres-
sen. I synen på handelsetableringar, och vilka värden som bör främjas i samman-
hanget, representerar t.ex. Konkurrensverket och Glesbygdsverket två tydliga mot-
poler. Först Konkurrensverket: 

 
"Konkurrensverket föreslår: Ändra plan- och bygglagstiftningen så att konkurrensintres-
set lyfts fram, planprocessen påskyndas och aktörerna får bättre möjligheter att över-
klaga en kommuns ställningstagande att inte tillåta ny handel."

108
 

 

Denna avregleringslinje står i stark kontrast till Glesbygdsverkets ståndpunkt, åt-
minstone i fråga om externhandelsetableringar: 

 
"Glesbygdsverket anser att frågan om externhandelsetableringarnas betydelse för ser-
viceutvecklingen i såväl landsbygden som stadskärnorna bör utredas grundligt innan 
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 En tanke handlar om att göra den motortrafikorienterade handeln tillståndspliktig enligt miljöbalken, i 
likhet med vad som gäller för många andra typer av anläggningar.  
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 Konsumenterna, matpriserna och konkurrensen - Konkurrensverkets rapportserie 2004:2 
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ytterligare etableringar genomförs. Glesbygdsverket föreslår därför att möjligheten att 
införa ett tillfälligt stopp mot större handelsetableringar utanför tätorterna utreds."

109
 

 

Myndigheternas utsagor bygger i detta fall på helt olika syn på värden och behov i 
samhället. Sådana dubbelheter i signalerna från statens sida torde endast kunna 
lösas genom en mer aktiv och samlad politisk styrning som tydliggör vilka över-
gripande värden som ska eftersträvas i den nationella politiken, och i förlängningen 
även vilka värden som ska ges företräde vid målkonflikter 
 
De små stegens politik - problem och förändringsmöj ligheter 

Problemet med att intressekonflikter i den offentliga politiken motverkar mål om 
ett hållbart transportsystem, tycks alltså bl.a. spegla en brist på strategisk helhets-
syn i politik och samhällsplanering. Detta kan åskådliggöras genom den politik 
som resulterar i satsningar på väginfrastruktur och motortransporter. Den över-
gripande genomgången kring detta tema i kapitel 6, har givits närmare konkretion 
genom vår fallstudie i kapitel 8: Ett av de båda redovisade kommunfallen ger illust-
ration åt en politik som alltid finner argument för nya vägsatsningar - både i form 
av stora strukturskapande investeringar och genom många små transportalstrande 
beslut som sammantagna blir strukturskapande. Det senare ämnet är något som 
sällan problematiseras, trots att alltså även dessa "små steg" i allra högsta grad 
bidrar till att befästa det bilanpassade samhället. I dagens svenska samhälle finner 
man på denna punkt exempel i form av den fortlöpande utbyggnaden av parker-
ingsinfrastrukturen i tätorter, valet att primärt planera nya serviceinrättningar för 
bilburna besökare; samt alla enskilda led för att öka bilens framkomlighet i gatu-
miljön (se även exemplet Umeå i kapitel 8).  
 
Motortrafiksamhället befästs alltså inte bara genom stora motorvägssatsningar och 
vägpaketlösningar utan även genom de små stegens politik. Sammantaget framträ-
der en bild av hur det alltid går att åberopa argument för varje enskild åtgärd som 
bidrar till att öka bilismens framkomlighet och därmed trafikvolymerna i samhället. 
Samtidigt är det tydligt att värden som skulle kunna bromsa denna utveckling an-
tingen inte beaktas, eller i varje fall inte åtnjuter en tillräckligt stark ställning för att 
så faktiskt sker. Detta åtminstone i en samlad bedömning. 
 
Ett grundläggande problem med de beslut som resulterar i alla dessa enskilda steg 
mot ett mer bilanpassat samhälle, är att transportbehoven ses som givna. Som vi 
kommer att återkomma till i nästa avsnitt ses i många fall till och med en ökning av 
transportbehoven som en given utgångspunkt. Utan att ifrågasätta sådana utgångs-
punkter finns inte heller förutsättningar för en omställning av transportsystemen. 
 
Hur kan då detta mönster brytas? Av vår genomgång följer att ett naturligt första 
steg måste innehålla ett ifrågasättande av transportbehovens objektivitet och 
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"okränkbarhet" i politik och samhällsliv. Detta för att överhuvudtaget skapa grund 
för en omställning mot ett hållbart transportsystem där transportökningen är bruten. 
Genom att öppna upp för en sådan förutsättningslös diskussion ges samtidigt förut-
sättningar  att uppvärdera sådana värden och intressen som för närvarande ofta får 
ge vika i målkonflikter till transportsektorns upplevda behov. 
 
Vi har i kapitel 6 konstaterat att alternativa värden i samband med exploatering av 
mark för vägutbyggnad (och andra vägtrafikrelaterade investeringar) vanligen är 
lågt prissatta. Detta skapar eller stärker incitament för vägutbyggnad och andra 
arealkrävande satsningar (i form av parkeringsytor, trafikplatser, av- och påfarter 
etc.). Ett sätt att bromsa denna utveckling, och där satsningar på trafikinfrastruktur 
i högre grad utsätts för kritisk behovsprövning, är att aktivt uppvärdera sådana 
värden som går till spillo vid exploatering (naturvärden, rekreationsvärden, 
psykosociala värden etc.). Det synes motiverat att erkänna behovens bredd, utöver 
behov av transporter och mobilitet (ämnet fördjupas i följande avsnitt). 
 
Rent praktiskt kan en sådan förändring även stödjas genom prissättningsmekanis-
mer: Ett exempel på detta utgår från våra stadsmiljöer där fastighetsytor vanligtvis 
är högt prissatta medan den betydande del av stadens rum som upptas av motortra-
fiktrafikförsörjande gator och leder är en mer eller mindre fri nyttighet för trafikan-
ter.110 Parkeringsytor är ofta men långtifrån alltid prissatta. Kostnader i form av 
gatuunderhåll och utbyggnad av gatunätet finansieras med offentliga medel och ger 
därför inget direkt incitament för enskilda bilister eller företag att minska sin for-
donsanvändning.  
 
Prissättning av det offentliga "trafikrummet" kan mot denna bakgrund beskrivas 
som ett underutnyttjat styrmedel och en tidsenlig marknadsanpassning (den hittill-
svarande situationen kan liknas vid subventionering av motorfordonstrafik). En 
aktiv prissättning av trafik- och gaturummet framstår som en möjlig väg att åstad-
komma minskade trafikvolymer och styrning till mindre miljöbelastande trans-
portslag. Införandet av trängselskatter i städer är ett steg i denna riktning.  
 
Om stat och kommuner som föredömen 

Omställning till ett hållbart transportsystem förutsätter engagemang och ett upplevt 
delat ansvar bland alla samhällsaktörer. För att ge kraft och trovärdighet åt en så-
dan politik har dock staten liksom även kommunerna en särskilt viktig roll som 
normbildare och föredömen för allmänheten, näringslivet och andra aktörer. Här 
visar både kunskapsöversikt och fallstudie på uppenbara problem i nuläget. Samti-
digt som miljöpolitikens mål stöder en omställning till ett hållbart transportsystem 
bidrar både stat och kommuner till att befästa ett ohållbart transportsystem. Forsk-
ningen visar att det är svårt för stat och kommuner att nå trovärdighet i miljö-
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 Beskattningen på fordon är låg i jämförelse med ett värde för markens teoretiska alternativanvänd-
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budskap om man samtidigt driver en politik som upplevs vara i konflikt med upp-
maningar till olika samhällsaktörer att engagera sig för miljön (Forsberg 2002; 
Bretzer, Forsberg & Bartholdsson 2006). Så länge stat och kommuner uppvisar en 
så höggradigt bristande konsekvens i relation till mål om hållbara transporter kan 
det därför vara svårt att vinna stöd för detta mål bland samhällets aktörer. 
 
Behov som nyckelbegrepp 

Frågan hur vi ser på våra behov kopplat till transporter är, av vad som här har 
framkommit, avgörande att hantera i ett arbete för att ställa om transportsystemen. 
Då både med avseende på den betydelse vi ger begreppet i vår vardagsanvändning 
och hur det används när det ligger till grund för beslut som påverkar transportsy-
stemet och transportvolymerna i samhället.  
 
I nuläget finns det en tendens till att behoven likställs med det faktiska beteendet, 
exempelvis hur många som passerar en viss trafikpunkt med motorfordon. På en 
sådan grund fattas sedan beslut, som om den faktiska trafikvolymen skulle motsva-
ra ett objektivt behovsmått. En vanligt förekommande utvidgad tillämpning av 
detta angreppssätt är då trafikmätningar dessutom får ligga till grund för en fram-
skrivning av det framtida ”behovet”. Att ta ansvar för ett omställningsarbete inne-
bär inte i första hand att man måste övergå till metodologiskt mer korrekta instru-
ment för att mäta behov; man måste vara beredd att ifrågasätta det beteende som 
hittills har likställts med behov och ta ansvar för att försöka påverka det.  
 
Genom att diskutera och problematisera de egentliga behoven kan man även öppna 
upp för andra lösningar än transporter. Med exemplet fysisk planering är det inte 
motoriserade transporter till arbete, butiker och nöjesinrättningar som är behovet. 
Motortransporten är snarare ett medel att tillgodose vissa mål. Hur löser man då de 
fysiska planeringsfrågorna, tillsammans med angränsande frågor som bl.a. rör ett 
bostadsområdes attraktivitet, så att faktiska behov tillfredställs? (behov av att kun-
na nå serviceinrättningar, att kunna sköta sitt arbete, etc.) Ställs frågan på detta sätt 
blir inte den trafikpolitiska lösningen att endast administrera satsningar på en väg-
infrastruktur som möter den efterfrågan som väntas. Med detta idag starkt tongi-
vande angreppssätt får man det svar man söker: Efterfrågan kommer, i de flesta 
fall, att fylla upp vägarna. 
 
Sammantaget utgör behovsbegreppet ett utmärkt men underutnyttjat verktyg i om-
ställningsarbetet. Som noteras ovan används dock begreppet ofta vilseledande, i 
sammanhang där det snarare borde ersättas med begrepp som ”preferenser”, ”efter-
frågan”, ”trafikbeteende” e.dyl. En problematisering av behovsbegreppet kan följ-
aktligen, tillsammans med kunskap om drivkrafter bakom transporter, ge en bättre 
grund för kraftfulla styrmedel.  
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Styrmedel i fördjupning och framåtblick 
Detta avsnitt innehåller en fördjupande diskussion om användningen av styrmedel i 
en omställning till ett hållbart transportsystem. Ett arbete i en sådan riktning inne-
bär, enkelt uttryckt, att verka för en försvagning av drivkrafter som har behandlats 
(kap. 6) och en förstärkning av olika faktorer och sammanhang som har visat sig 
kunna verka för en omställning (kap. 7). För att bli effektiva kan dock styrmedel 
inte utformas och användas isolerat, faktor för faktor, sektor för sektor. I tidigare 
kommentarer har vi tryckt på behovet av att samhället närmar sig frågan om om-
ställning utifrån ett helhetsperspektiv. Frågor som sannolikt infinner sig är vad ett 
helhetsperspektiv innebär och hur det uppnås. Ett svar som tidigare har berörts 
innebär att lyfta miljöfrågorna på de politiska agendorna på ett sådant sätt att de 
tillåts influera alla viktiga beslut. På grund av de transportrelaterade luftförorening-
arnas gränsöverskridande karaktär finns det även anledning att utvidga definitioner 
av berörda parter, sakägare. Enligt dagens kriterier inskränker sig dessa i många 
fall endast till de närmast berörda av trafikbuller. En utvidgning kan också ge mer 
kraftfulla svar på samhällets frågor om styrmedelsval. 
 
Styrmedlens förändringsnivåer 

I både kapitel 6 och 7 har vi framhållit såväl enskilda förklaringar som deras sam-
manhang. I det följande bygger vi vidare på detta genom två enkla modeller som 
illustrerar betydelsen av olika nivåer som styrmedelsansatser behöver möta och 
därmed anpassas till. Den ena modellen innehåller följande tre nivåer: 

• Enskilda kategorier av drivkrafter respektive omställningsfaktorer 
• Samhällsfenomen genom vilka drivkrafter respektive omställnings-

faktorer verkar 
• Aktörskategorier 

Om exempelvis framkomlighet eller tidsåtgång (den första nivån ovan) identifieras 
som orsaker till arbetspendlares val av personbilen bör åtgärder tillgripas som in-
verkar på just dessa förhållanden. Ett principiellt alternativ är då att begränsa pri-
vatbilars framkomlighet (trängre gaturum, färre parkeringsplatser, fler stopp där 
företräde måste lämnas för gående och cyklister etc.). Det andra principiella alter-
nativet med detta exempel är att förbättra alternativa transportslags framkomlighet 
(ökad turtäthet och fler linjer i kollektivtrafiken, fler och säkrare cykelbanor etc.). 
Styrmedelsansatser måste dock även anpassas mot nivån för samhällsfenomen. 
Med fortsättning i samma exempel ingår arbetspendlingen i komplexa fysiska och 
ekonomiska strukturer. Komplexiteten är dock inte större än att kritiska förhållan-
den som skapar efterfrågan på transporter kan identifieras. Ett sådant förhållande är 
den funktionsuppdelning som kan relateras till kommunal planering och som leder 
till att lösningar kan sökas genom förändrad planering eller skärpningar av den 
lagstiftning som reglerar kommunerna (exempelvis PBL). Genom dessa enkla ex-
empel har även den tredje nivån, d.v.s. aktörerna som verkar med eller mot om-
ställning, berörts. För att optimera effekter bör i detta exempel styrmedel övervägas 
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mot flera olika berörda kategorier av aktörer (t.ex. arbetspendlare, arbetsgivare och 
kommuner). 
 
Den andra modellen sätter istället fokus på skilda nivåer i termer av djup- kontra 
ytstrukturer, vilka kan antas ligga bakom transportbeteenden. Dessa nivåer kan 
vara värdefulla att belysa dels för att de på olika sätt relaterar till styrmedel, dels 
för att de visar på det komplexa sammanhang som styrmedelsstrategier behöver 
relateras till. I denna modell är nivåerna de följande tre: 
 

• Antaganden 
• Värderingar 
• Ekonomisk organisering och fysisk planering 

I dagens samhälle framträder en mångfald av antaganden som stödjer en fortsatt 
trafiktillväxt. Ett sådant handlar om världens relativa osårbarhet och frånvaro av 
begränsande faktorer för tillväxt, inklusive möjligheten av ständig trafiktillväxt. 
Informationsstyrmedlets roll för att åstadkomma förändringar på denna nivå bör 
beaktas. Forskningen visar visserligen på begränsningar för möjligheten att uppnå 
förändring genom information. Den senare tidens intensiva mediabevakning av 
klimatfrågan kan dock ha vidgat "möjlighetsfönstret" för verksamma informations-
insatser. Vad som på längre sikt förstärker informationsinsatsernas potential är det 
faktum att en stor del av våra antaganden och föreställningar är socialt formade.  
 
Starkt relaterad till våra antaganden är nivån för våra värderingar. Dessa är dock 
inte i första hand kunskaps- eller informationsrelaterade utan handlar om individu-
ella prioriteringar och etik. Som privatbilister prioriterar vi t.ex. vår egen bekväm-
lighet, tidsbesparing, prestige e.dyl. högre än de negativa miljökonsekvenser ─ ofta 
avlägsna i tid och rum ─ som följer. En relevant styrmedelsansats mot denna nivå 
kan innehålla arbete med attitydpåverkan, exempelvis genom att presentera goda 
eller dåliga exempel.  
 
Genom den tredje nivån i denna modell kommer vi upp till ytstrukturerna. Den 
ekonomiska organiseringen i samhället rättfärdigar en betydande del av dagens 
transportflöden. I en förändring mot en mindre transportgenererande ekonomisk 
organisering kan internalisering av miljökostnader till företags och individers be-
slut utgöra ett viktigt styrmedel. Initiativ till märkning av särskilt miljöpåverkande 
produkter och reglering mot de sämsta lösningarna med avseende på ekonomisk 
organisering är andra möjligheter. Den fysiska planeringens ställningstaganden är 
direkt avgörande för att skapa avstånd mellan platser och därmed efterfrågan på 
transporter. Tänkbara styrmedel för en mindre transportalstrande planering inklu-
derar direktiv till ansvariga sektorsmyndigheter och ramlagstiftning till kommuner.  
 
Hur kan staten stödja omställning i kommuner? 

En viktig fråga vid omställning till ett hållbart transportsystem rör relationen mel-
lan stat och kommuner. Mer konkret handlar detta om olika samhällsnivåers ansvar 
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och befogenheter, och om hur staten kan ge kraft åt omställningsprocesser på den 
lokala nivån. Kommunerna är, som vi har kunnat konstatera, en avgörande aktör 
för att möjliggöra omställning till ett hållbart transportsystem. Ett huvudskäl hand-
lar om den kommunala självstyrelsen och planmonopolet, som begränsar hand-
lingsutrymmet för nationell styrning kopplat till fysisk planering.  
 
Planmonopolet ger ett utrymme för kommuner som önskar gå före, och utveckla 
metoder och projekt för en hållbar transportplanering. Om det kommunala planmo-
nopolet istället används för att främja en transportgenererande utveckling, framstår 
det istället som ett hinder som försvårar möjligheten att implementera nationella 
mål om ett hållbart transportsystem. Dessa båda möjligheter har givits en fördjupad 
belysning i fallstudien i kapitel 8. Här har vi uppmärksammat hur kommuner kan 
använda självstyrelsen för en politik med högst skilda förtecken, kopplat till trans-
portplanering och med denna relaterad planering av andra samhällsfunktioner.  
 
Den ena av de två undersökta kommunerna kännetecknas av en stark och proaktiv 
agenda för ett hållbart transportsystem, förankrad i en helhetssyn på den lokala 
transportplaneringen. Kommunen har därmed också lyckats bryta trafiktillväxten i 
centralorten. Den andra kommunen driver en på många sätt bilorienterad politisk 
agenda med en planering som genererar en kraftfull lokal trafiktillväxt. Kommunen 
ifråga satsar visserligen även på hållbara transportlösningar, men då snarare i form 
av punktinsatser som inte påverkar den fysiska planeringens huvudsakligen trans-
portgenerande riktlinjer. Att dessa båda kommuner, som i övrigt kännetecknas av 
stora socioekonomiska likheter, kan uppvisa en diametralt motsatt utveckling på 
transportområdet, pekar på aktörernas avgörande betydelse som hinder eller möj-
liggörare av ett hållbart transportsystem. 
 
Denna jämförelse har stor bäring på frågan om statens roll i relation till kommu-
nerna. Betydande skillnader i svenska kommuners förutsättningar och ambitioner 
inom transportplaneringen, innebär uppenbara problem i utformning av en verksam 
nationell politik som stödjer omställning mot ett hållbart transportsystem på den 
lokala nivån. Detta inte minst med avseende på styrmedelsutformning.  
 
En väg att främja hållbara transportlösningar lokalt kan vara i form av hårdare 
nationell reglering av den fysiska planeringen, vilket i praktiken inskränker det 
kommunala planmonopolet. En möjlighet som uppmärksammats i rapporten är att 
utöka den regionala eller nationella miljöprövningen (av anläggningar, infrastruk-
turprojekt, m.m.) till att omfatta särskilt transportgenererande fysisk planering. Det 
exempel som tidigare har uppmärksammats gäller den bilorienterade handeln. Rent 
principiellt kan dock miljöprövning av transportgenererande fysisk planering lika-
väl gälla annan verksamhet.  
 
Potentialen i regleringsinstrumentet ligger närmast i hur staten med detta kan ange 
en miniminorm, som även tydliggör politikens riktning. Som medel att stimulera 
ett proaktivt arbete för hållbara transporter däremot behöver staten överväga andra 
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former av styrmedel. Felaktigt utformad kan en hårdare nationell styrning av den 
lokala samhällsplaneringen även medföra problem som motverkar styrningens 
intentioner. Ett problem med en i högre grad uppifrånstyrd politik är att den i prak-
tiken ofta inskränker kommunernas egen initiativkraft (Forsberg 2005). Insatser 
som bygger på lokala självständiga initiativ är en ur statens synpunkt kostnadsef-
fektiv lösning. Därför är det angeläget att nationella initiativ inte undantränger 
sådan lokal initiativkraft (t.ex. genom en hårt uppstyrd nationell politik som styr in 
kommunerna mot samma arbetsformer obeaktat deras skilda förutsättningar), utan 
tvärtom bidrar till att ge den ökad kraft (aa).  
 
Statliga investeringsprogram är ett styrmedel med stor potential i främjandet av en 
hållbar lokal transportplanering, och öppnar ett bredare spektrum av möjligheter än 
regleringsinstrumentet. Främst därför att detta styrmedel ger förutsättningar att 
påverka den kommunala fysiska planeringen på ett sätt som inte är i konflikt med 
den kommunala självstyrelsen. Riktade nationella investeringsstöd till lokala pilot-
projekt och satsningar av innovativ karaktär kan samtidigt stimulera kunskapsupp-
byggnad och spridningseffekter.  
 
Skilda synsätt ger skilda svar - några viktiga iakt tagelser 

Frågan om utformning av ändamålsenliga styrmedel för ett hållbart transportsystem 
får ofta slagsida mot ett tekniskt perspektiv med fokus på rationella modeller, op-
timala skattesatser etc. Detta tenderar också att dölja underliggande skiljelinjer i 
samhällsaktörers syn på problemets natur och möjlighetsutrymmet för förändring. I 
genomförandet av denna studie har vi kunnat notera hur olika sätt att se på trans-
porternas miljöproblem inte bara föranleder högst skilda förslag till lösningar, utan 
även förslag som bygger på i grunden oförenliga utgångspunkter. Vad som formu-
leras som en lösning på transporternas miljöproblem av en samhällsaktör blir för en 
annan aktör ett sätt att förstärka problemet. Det synes angeläget att lyfta denna 
fråga till diskussion i ett samhällsarbete för ett hållbart transportsystem. Om sam-
hällsaktörer närmar sig transporternas miljöproblem utifrån olika problembilder, 
blir det också svårare att få till stånd handlingskraftiga strategier. I detta samman-
hang har vi identifierat tre centrala dimensioner, som ger en grund att förstå dessa 
skillnader i synen på problem och lösningar:  

• Den rumsliga dimensionen (Miljöproblem som lokala eller gräns-
överskridande) 

• Tidsperspektivet (Lösningar på kort eller lång sikt) 
• Det upplevda möjlighetsutrymmet (Definierat utifrån befintliga 

samhöllsstrukturer eller mer förutsättningslöst och visionärt) 

Den rumsliga dimensionen. Många av de insatser i trafiksystemen som motiveras 
av miljöskäl är inte alltid entydigt positva ur miljösynpunkt. Som vi har kunnat 
konstatera i rapportens fallstudie (kap. 8) är det ur miljösynpunkt ofta ett lokalt 
perspektiv på problem och behov som motiverar satsningar på väginfrastruktur. 
Förbifartsleder motiveras t.ex. allmänt med att de flyttar ut trafik från stadskärnor 
och därmed förbättrar stadsmiljön. Från en annan utgångspunkt bidrar sådana lös-
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ningar till trafiktillväxt, och därmed till en ökad klimatbelastning och andra gräns-
överskridande miljöproblem. Om man istället väljer en klimatpolitisk utgångspunkt 
som rättesnöre för trafikpolitiska satsningar är det alltså knappast ytterligare sats-
ningar på förbifarter och motorvägar som är svaret på trafikens miljöproblem. Det-
ta pekar på den avgörande betydelsen av att miljöproblemens rumsliga dimensioner 
- mer än vad som nu sker - synliggörs inom trafikplanering och transportpolitik. En 
ordning där lokala miljöproblem ges en betydligt större legitimerande grund för 
transportpolitiska beslut än de effekter i form av klimatpåverkan och annan gräns-
överskridande miljöpåverkan som kan bli resultat av samma beslut framstår som 
svårförenlig med en omställning till ett hållbart transportsystem.  
 
Tidsperspektivet. Det är tydligt att det många gånger föreligger en konflikt mellan 
kortsiktiga och långsiktiga lösningar på trafikens miljöproblem, där de förra kan 
bidra till att befästa strukturer som motverkar en långsiktig omställning av trans-
portsystemen. Exempel på detta gäller alla de miljömotiverade trafiksatsningar som 
bygger på att förbättra flöden och framkomlighet i biltrafiken. Lösningar med en 
"grön våg" för biltrafik i tätorter brukar t.ex. vid sidan av framkomlighetsmotiv 
även motiveras med miljöskäl. Samma typ av argumentation har även mött oss i 
kommunstudien i kapitel 8. Samtidigt framstår sådana lösningar som ett av alla de 
led som gör valet att köra bil mer attraktivt (se diskussionen om små steg ovan) och 
som därmed försvårar möjligheten att åstadkomma en styrning till andra trans-
portslag. En trafikplanering som istället är inriktad mot att åstadkomma långsiktiga 
styreffekter bygger snarare på att begränsa biltrafikens fysiska framkomlighet i 
tätortsmiljöer. Här finns ett spektrum av möjligheter att tillgå; t.ex. kan nämnas 
utplacering av farthinder, enkelriktningar, eller avstängning av gatukörfält för bil-
trafik. Framkomlighetsbegränsande åtgärder kan å andra sidan i det kortare per-
spektivet medföra en ökad miljöbelastning från biltrafiken, i form av ökad köbild-
ning och ett mer ojämt trafikflöde. Det kan vara svårt att motivera mer långtgående 
reformer för att begränsa biltrafikens framkomlighet om dessa av just nämnda skäl 
upplevs som kontraproduktiva i allmänhetens ögon. Detta understryker återigen 
betydelsen av en helhetssyn vilande på en mångfald av samverkande insatser - 
lokalt, regionalt och nationellt. I kapitel 8 har vi uppmärksammat ett sådant positivt 
exempel på helhetsinriktad trafikplanering för hållbara transporter, nämligen Lun-
daMaTs-strategin i Lunds kommun. 
 
Det upplevda möjlighetsutrymmet. Frågan om tidsperspektivets betydelse är nära 
länkad till frågan om det upplevda möjlighetsrummet för förändring: Ser man 
massbilismen och motorfordonens särställning i transportsystemet som en en gång 
för alla given ordning blir det naturligt att förorda miljöpolitiska svar som bygger 
på denna förutsättning. Väljer man däremot en mer förutsättningslös utgångspunkt, 
inte på samma sätt styrd av de förutsättningar som råder i nuläget, öppnas också 
möjligheten till i högre grad förändringsinriktade lösningar. Om det förra synsättet 
främjar en mer försiktig reformväg med bilsamhället som en given grund möjliggör 
det senare synsättet mer visionära och långtgående lösningsförslag. Förslag till 
lösningar på transporternas miljöproblem vinner på att förstås och diskuteras med 
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utgångspunkt från denna distinktion. Den dominerande diskursen i samhället hand-
lar för närvarande om miljöanpassning genom att öka miljöeffektivitet i befintliga 
transportsystem. Som främsta symbol för detta står i skrivande stund s.k. miljöbi-
lar. Visserligen finns det en stor öppenhet i samhällsdebatten för att även främja 
mindre miljöbelastande transportslag i form av investeringar i järnvägsnät, sats-
ningar på cykeltrafik etc. Däremot går det inte att observera några starka krafter för 
att minska vägtrafikens betydelse i samhället. Möjligheten att uppnå en faktisk 
styrning bort från motorfordonstransporter begränsas därmed och andra trans-
portslag får i praktiken endast rollen av komplement eller parallella system till 
vägtrafiken (en konkret illustration till detta ges i kommunstudien i kapitel 8). Det-
ta bekräftas också av faktiska trender inom transportområdet. Trots ökade satsning-
ar på järnvägar och kollektivtrafik fortsätter trenden mot en ökad privatbilism och 
alltmer varutransporter på landsvägarna. 
 

Slutliga reflektioner: Ansvar och sammanhang 
I kapitel 4 har vi principiellt behandlat frågan om de växande transportvolymerna 
utifrån ett ansvarsperspektiv. Här görs en distinktion mellan formaliserat, praktiskt 
och moraliskt ansvar. Poängen med denna uppdelning i olika dimensioner av an-
svar är att visa hur ansvaret för att ställa om till ett hållbart transportsystem dels har 
en politisk och juridisk sida (i form av deklarationer, mål och regelverk på miljö-
området), dels en praktisk sida (som pekar på olika aktörers faktiska handlande), 
dels en moralisk sida där förverkligandet av ett hållbart transportsystem är beroen-
de av samhällsaktörers känsla både av ett individuellt och ett delat ansvar för att 
uppnå detta mål.  
 
Tillståndet kan i nuläget beskrivas som problematiskt med avseende på samtliga 
dessa ansvarsdimensioner. Vi har kunnat konstatera att utmaningen att skapa ett 
hållbart transportsystem i allmänhet inte uppfattas som ett delat moraliskt ansvar 
bland samhällsaktörer. Detta understryks bl.a. av i rapporten redovisad forskning 
om hur endast en minoritet av trafikanterna låter miljömässiga överväganden styra 
sina transportval. Den kontinuerliga ökningen av transporterna indikerar även att 
andra värden än miljövärden överordnas i aktörers beslutsfattande. I en moralbe-
lysning innebär detta ofta att egennytta går före allmännytta. Vi har följdaktligen 
även kunnat konstatera ett betydande gap mellan formalpolitik (miljöpolitikens mål 
och intentioner) och realpolitik (faktiska insatser från samhällets sida med sikte på 
att hållbart transportsystem).  
 
Det formaliserade ansvaret kan också visa sig föränderligt med hänsyn till politi-
kens skiftande prioriteringar och ändrade förutsättningar över tid. Denna föränder-
lighet kan belysas med det senaste regeringsskiftet (vilket inföll mellan utlysningen 
och genomförandet av uppdragen). Den nya regeringen har avbrutit den så kallade 
gröna skatteväxlingen och stoppat det beslutade införandet av en miljöskatt på 
flygtrafik, det vill säga styrmedel med relevans för detta arbete. Regeringschefen 
har också deklarerat att svensk kollektivtrafik redan är tillräckligt väl utbyggd för 
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att tillgodose framtida behov, att ytterligare satsningar i princip inte är nödvändiga 
(TT 2007-05-04). Då den avgående socialdemokratiska regeringen presenterade sin 
skuggbudget (2006-10-27) hade även denna avvecklat skatteväxlingen och sin egen 
flygskatt (se exempelvis Dagens Nyheter 2006-10-28 och Aftonbladet 2006-10-
28). Synen på problem och lösningar är således föränderliga, inte minst inom poli-
tiken. Den tidigare finansministern anförde för övrigt vid presentationen av skugg-
budgeten att ekonomiska styrmedel inte längre var lika angelägna eftersom mark-
naden själv, genom en hög prisbild, hade börjat styra mot omställning (Sveriges 
Radio, 2006-10-27). Helt uppenbart är att sådana skiftande signaler i den nationella 
politiken har direkt bäring på möjligheterna att förverkliga de miljöpolitiska mål 
för transportsystemet som ligger till grund för denna rapport. 
 
Liksom i alla försök till betraktelse över samtiden, dess problem och möjliga lös-
ningar är även vi begränsade till det aktuella kunskapsläget. Verkligheten kan dock 
ta språng som förändrar förutsättningarna för rapportens tänkta användning. En 
uppenbar förändring sedan utlysningen av detta uppdrag gäller den intensiva kli-
matdiskussion som satt prägel på samhällsdebatten sedan hösten 2006. Ännu tycks 
det alltså dock inte som att denna förändring kan avläsas i form av ett mer kraftfullt 
politiskt initiativ för ett hållbart transportsystem. 
 
En fråga som vi i huvudsak har lämnat utanför denna rapport gäller de kraftigt 
ökade energipriser som väntas följa när oljeproduktionen går in i en fas av perma-
nent nedgång (vad som på engelska brukar betecknas som peak oil). Beroende på 
vem man frågar ligger detta antingen i en mycket nära framtid eller längre fram i 
tiden (något eller några decennier). Helt uppenbart är att denna fråga är av största 
relevans för möjligheten att bryta trenden mot ökade transportvolymer.  
 
En global knapphetssituation på fossil energi kommer att göra det svårt att upprätt-
hålla ett transportintensivt samhälle. Med nuvarande kunskapsläge finns inte ens 
avlägsna utsikter att ersätta dagens globala oljekonsumtion med andra energislag 
(Heinberg 2003, 2004; Kunstler 2005). Även om det för närvarande finns stora 
politiska förhoppningar om att inhemska biobränslen skulle kunna ersätta en bety-
dande del av den svenska oljeanvändningen i transportsektorn, pekar beräkningar 
på att biobränslen endast kommer att kunna ersätta en liten del av denna (Helmfrid 
& Haden 2006). Under förutsättning att det inte sker några stora tekniska genom-
brott på energiområdet (idag framförallt knutna till förhoppningar om fusionsener-
gi) kan en framtida energiknapphet helt enkelt komma att framtvinga ett mindre 
transportintensivt samhälle. Detta skulle isåfall göra många av de förutsättningar 
för transporttillväxt som behandlas i denna rapport obsoleta.  
 
Den diskussion om ny ekonomisk organisering som redovisas i kapitel 7, med 
fokus på hur transportbehov kan minskas genom att stärka den lokala ekonomin, är 
i hög grad relevant i detta sammanhang. Från samhällets sida kan strävanden att 
främja en sådan utveckling, vid sidan av motiv om ett hållbart transportssystem, 
även ske föregripande för att mildra effekterna av en väntad energikris. 
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Appendix A. Centrala begrepp i 
uppdragsbeskrivningarna 
I uppdragsbeskrivningarna framträder sju centrala begrepp. Två av dessa, nämligen 
styrmedel och hållbart transportsystem har uppmärksammats i kapitel 2, som led i 
vår avgränsning av studien. Nedan diskuteras hur övriga centrala begrepp förstås 
och används i studien: 
 
Transportökningar. I arbetet använder vi oss i första hand av volymer som mått för 
transporternas omfattning (se kap. 2). Att transportvolymerna ökar i samhället är 
väl dokumenterat och en bakgrund till studien. Transportökningen leder till växan-
de miljöproblem, låt vara att sambandet mellan växande transporter och miljöpro-
blem inte är linjärt. Under alla förhållanden är frågan om transportvolymerna en 
central faktor i diskussionen om hur trenden mot ett allt mer ohållbart transportsy-
stem ska kunna brytas. Bedömningar av teknikutveckling och dess effekter bör 
sedan kunna relateras till volymer vid tillägnandet av denna kunskapssammanställ-
ning.  
 
Omställning, Omställning av transportsystemen är en fråga som inte bara styrs av 
kunskap och forskningsrön utan även av värderingar. Likafullt behöver målet att 
ställa om transportsystemen förstås som en långtgående utmaning med krav på 
omfattande förändringar. Dagens transportsystem är inte bara icke hållbart, det är 
även nära integrerat med näst intill alla samhällets funktioner och aktiviteter (fritid, 
arbete, boende, handel, civilt och militärt försvar etc.) vilket gör att en omställning 
har direkt bäring på den enskilda individens tillvaro, företags organisation och 
samhällsplaneringen. En omställning ställer därför rimligen krav på förändring av 
en lång rad fenomen i samhället och kan knappast reduceras till en fråga som en-
bart rör transportsektorn i snävare mening. Detta avspeglas bl.a. i rapportens be-
handling av drivkrafter bakom transportutveckling och olika aktörskategoriers 
betydelse. I konsekvens med resonemangen om hållbart transportsystem (se Av-
gränsningar kap. 2) och transportökningar operationaliserar vi omställning, eller 
vägen mot ett hållbart transportsystem, som en utveckling där volymtillväxten är 
bruten.  
 
Drivkrafter. I uppdragsbeskrivningen efterfrågas drivkrafter bakom transportök-
ningar. När inte annat anges avses dock i rapporten även förklaringar till transpor-
ter mer i allmänhet – vilka ej nödvändigtvis medför en ökning av volymerna. Den-
na likabehandling stöds av det bakomliggande syftet med kartläggningen, att hitta 
vägar för att bryta transportutvecklingen. Drivkrafter kan vara av mångahanda och 
vitt skilda slag. Vilka förklaringar som vår kunskapssammanställning i slutänden 
har fångat definieras i hög grad av tillvägagångssättet i de sökningar som har ge-
nomförts. Dessa beskrivs i kapitel 2. Begreppet, och sökningarna, inkluderar dock 
både aktörsbundna faktorer och faktorer som gäller samhällsstrukturer. Dessutom 
inkluderas både faktorer som är kopplade till transport- och väginfrastrukturområ-
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dena som sådana (som transportpolitiska beslut eller företags distributionsstrategi-
er) och företeelser inom andra samhällsområden som i olika avseenden är trans-
portgenererande (se avgränsningar, kapitel 2).111  
 
Hinder. Hinderbegreppet ingår i uppdragsbeskrivningen men används inte som en 
sökkategori i kunskapssammanställningen. Skälet är närmast att det inte framstår 
som ett självständigt begrepp. Det sammanhänger både med frågan om drivkrafter 
till transportökning och med omställning till ett hållbart transportsystem. Något 
förenklat kan vi hävda att drivkrafter för transportökning utgör hinder för omställ-
ning. Detta innebär dock samtidigt att resonemang om vad som hindrar omställning 
kommer att föras i slutkapitlet.  
 
Framgångsfaktorer. Sådana avser villkor som kan underlätta alternativt skapa för-
utsättningar för en omställning till ett hållbart transportsystem. Specifika fram-
gångsfaktorer – inklusive styrmedel (se nedan) – behandlas som aspekter av det 
övergripande temat om vägar att nå ett hållbart transportsystem.112 
 
 
 

                                                      
 
111

 Om t.ex. den lokala samhällsservicen (butiker, bankkontor, etc.) försvinner i landsbygdssamhällen 
kan resultatet bli att människor färdas längre sträckor med bil för att uträtta sina ärenden.  
112

 Beteckningen "framgångsfaktorer" kan leda tanken till något som aktörer kan hantera, instrumentellt 
agera med, i riktning mot hållbarhet. Detta är visserligen centalt för denna rapports syften, då kun-
skapssammanställningen ska ge underlag för tillämpning av ett sådant slag. En omställning som vilar på 
en bred mångfald av faktorer relaterade till kontext, organisation, aktörer m.m. kan dock knappast 
reduceras till enbart en fråga om framgångsfaktorer (om t.ex. ett stort befolkningsunderlag i en kommun 
underlättar vissa typer av åtgärder, är det kanske rimligare att beskriva detta som ett kontextuellt givet 
villkor än som en framgångsfaktor).  
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Appendix B: Tidskriftssökning 
Detaljerad sökbeskrivning 
I det följande beskrivs urvalet av tidskrifter (1-3) och artiklar för vidare användning 
i arbetet (4). 
 
1. Inriktning på tidskrifter. Sökningen inleddes med en undersökning av vilka tid-
skrifter som skulle vara relevanta att gå igenom. Alternativet att välja ämnesspeci-
fika tidskrifter inom ett antal relevanta områden (som företagsekonomi, statsveten-
skap, ekonomisk geografi, nationalekonomi etcetera), för att där undersöka hur 
uppdragets frågor behandlades, avfärdades på grund av den mycket stora mängd 
områden och tidskrifter som då skulle omfattas. Ett andra alternativ var att utgå 
från miljöinriktade tidskrifter. Eftersom vi bedömde det som intressant att även få 
en uppfattning av hur miljöaspekter av transporter behandlas när det är transporter-
na som är i fokus föll dock valet på att välja specifikt transportinriktade tidskrifter.  
 
2. Specifika tidskrifter. Vid en första sökning genom Umeå universitetsbiblioteks 
sökdatabas (http://130.239.76.225/fmi/xsl/etidskrifter.xsl?-lay.response=Formular), 
i december 2006, hittades 53 poster med "transport" och liknande ord i tidskriftsti-
teln. Dessa poster bedömdes och reducerades på följande sätt:  
 

• Tidskrifterna skulle behandla transporter i allmänhet eller vägtrans-
porter (exempelvis uteslöts tidskrifter som endast behandlade flyg-
transporter) 

• Tidskrifterna skulle ha utgivits från 2002 eller tidigare 
• Tidskrifterna skulle finnas tillgängliga elektroniskt via Umeå uni-

versitetsbibliotek (uppfylls av flertalet av tidskrifterna) 
• Tidskrifterna skulle uppvisa en teoretisk bredd i sitt innehåll så att 

respektive tidskrift eller de valda tidskrifterna sammantaget kunde 
bedömas väl representera centrala samhällsvetenskapliga perspektiv 
på transportforskningen. Denna bedömning gjordes bl.a. via den in-
riktning som anges för respektive tidskrift på förlagens hemsidor 
och genom att granska titlar i några nummer av tidskrifterna. Här-
igenom bortvaldes exempelvis någon mycket tekniskt orienterad tid-
skrift (teknisk i betydelsen matematiska modeller över beslutsfat-
tande, körscheman etcetera eller mätningar av transportflöden, emis-
sioner o.dyl.).  

• Tidskrifterna skulle uppvisa en empirisk relevans i sitt innehåll. Ut-
över att vägtrafik skulle behandlas innebar detta kriterium bl.a. att 
miljöaspekter förekom regelbundet, att en huvuddel av artiklarna 
inte föreföll vara teoretiska och att data redovisades från olika län-
der. Denna bedömning gjordes i huvudsak genom att granska titlar 
och enstaka abstract i några nummer av tidskrifterna.  

• Om möjligt skulle tidskrifter väljas från olika förlag 
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• En relevansprövning gjordes dessutom genom att ta del av några ex-
terna bedömningar av tidskrifter, bland annat en relativt välkänd 
sammanställning av flera sådana bedömningar gjord av Anne-Wil 
Harzing, University of Melbourne (Journal Quality List, 24 uppla-
gan, 23 November 2006).  

• Slutligen tillfrågades en senior svensk professor inom transport-
forskning om vilka internationella vetenskapliga tidskrifter han be-
dömde ha högst status och störst relevans för uppdraget.  

 
3. Utvalda tidskrifter (utan rangordning). 
 
Tidskrift Förlag Internetadress(-er) Inriktning113 

Transport  
Reviews 

Taylor & 
Francis 

http://journalsonline.tandf
.co.uk 

http://www.tandf.co.uk/j 

Transnational transdisciplinary 

Transportation 
Research Part 
D: Transport and 
Environment  

Elsevier http://www.sciencedirect.
com 

http://www.elsevier.com/ 

Transportation Geographers 
and Planners, Transp. Practi-
tioners, Policymakers, Civil 
Engineers, Environmentalists, 
Operations Researchers, 
Economists. 

Transportation Springer 
Netherlands 

http://www.springerlink.c
om 

Business and Economics 

 
4a. Val av artiklar. För att nå uppdragets syften granskades artiklar från ovan an-
givna tidskrifter efter följande principer: 
 

• Årgångarna 2006 - 2004 granskades 
• Alla abstract lästes och bedömdes. Där det bedömdes nödvändigt 

gjordes även översiktliga granskningar av artikelinnehållet. 
• För alla abstract bedömdes huruvida artikeln behandlade vägtrafik 

och innehöll en explicit miljödimension (4b samt tabell B1 nedan) 
samt huruvida orsaker till trafikutvecklingen behandlades. 

• Abstract (och artiklar) som berörde orsaker till trafikutvecklingen 
granskades ytterligare och redovisas i tabell B2 nedan. En grund-
läggande beskrivning av dessa artiklar ges i tabell B3 - B6 nedan 
medan resultat av större betydelse för uppdraget har redovisats tidi-
gare i rapporten. 

 
4b. Tolkning av artiklars inriktning. En första bedömning vid läsning av abstract 
var således huruvida artikeln föreföll behandla vägtrafik. För en sådan tolkning 
kunde en indirekt behandling vara tillräcklig, då exempelvis vägtrafikens förore-
ningar eller hela infrastrukturen diskuterades. I det senare exemplet skulle det 
framgå att vägtrafik inkluderades. I många indirekta fall är behandlingen otydlig 

                                                      
 
113

 Förlagets egen beskrivning. Inriktningen enligt Harzing, i Journal Quality List, är för samtliga tre 
tidsrkifter "Operations Research, Management Science, Production & Operations Management". 
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och tolkningen svår. Mycket översiktliga behandlingar av transportpolitik, utan 
tydligare kopplingar till vägtrafik, exkluderades (detta kunde gälla artiklar som 
behandlade policyprocesserna i sig). Icke motordriven vägtrafik inkluderades en-
dast då perspektivet val mellan trafikmedel kunde anläggas på artikeln. 
 
För vägtrafikkategoriserade artiklar gjordes även bedömningen om de innehöll en 
miljödimension. För detta krävdes att naturmiljön berördes uttryckligt i abstract. 
Detta uppfylldes exempelvis av emissioner, ingrepp i naturmiljön och skador på 
djur. Däremot exkluderades buller och estetiska värden (som ej hörde samman med 
naturmiljön). Till skillnad från skador på djur exkluderades även skador på männi-
skor, vilket här bedömdes som en trafiksäkerhets- och ej miljöfråga.  
 

 Basuppgifter från sökningen 
Tabell B1: Artiklar (abstract) som har granskats 

Transport Reviews     

Årgång 2006 2005 2004 Totalt 

Ant. nummer 6 6 6 18 

Ant. abstract 39 36 31 106 

Antal som behandlade vägtrafik 23 23 25 71 

Varav explicit miljödimension 8 10 4 22 

Transportation Research Part D: Transport and Environment    

Årgång 2006 2005 2004 Totalt 

Ant. nummer 6 6 6 18 

Ant. abstract 35 29 31 95 

Antal som behandlade vägtrafik 30 17 21 68 

Varav explicit miljödimension 24 14 16 54 

Transportation     

Årgång 2006 2005 2004 Totalt 

Ant. nummer 6 6 4 16 

Ant. abstract 34 28 20 82 

Antal som behandlade vägtrafik 15 16 14 45 

Varav explicit miljödimension 2 2 4 8 

Samtliga tidskrifter 2006 2005 2004 Totalt 

Ant. nummer 18 18 16 52 

Ant. abstract 108 93 82 283 

Antal som behandlade vägtrafik 68 56 60 184 

Varav explicit miljödimension 34 26 24 84 
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Artiklar med särskild relevans för uppdraget 
(se detaljerad sökbeskrivning ovan) 

Tabell B2: Artiklar med särskild relevans för uppdr aget  

Artiklarna anges per tidskrift, i fallande tidsordning. Numret i första kolumnen används 
som referensnummer i repporttexten. 
 

Transport Reviews   

Nr Författare Titel år, vol, nr, s 

1 Wanpen Charoentrakulpeeti, 
Edsel Sajor, Willi Zimmer-
mann 

Middle-class Travel Patterns, Predisposi-
tions and Attitudes, and Present-day Trans-
port Policy in Bangkok, Thailand 

2006, 26,6, 
693 - 712  

2 Peter Bickel, Rainer Frie-
drich, Heike Link, Louise 
Stewart, Chris Nash 

Introducing Environmental Externalities into 
Transport Pricing: Measurement and Impli-
cations 

2006, 26, 4, 
389 - 415 

3 Daniel K. Jonsson and Jes-
sica Johansson 

Indirect Effects to Include in Strategic Envi-
ronmental Assessments of Transport Infra-
structure Investments 

2006, 26, 2, 
151 - 166 

4 Stephen Potter, Marcus 
Enoch, Tom Rye, Colin 
Black, Barry Ubbels 

Tax Treatment of Employer Commuting 
Support: An International Review 

2006, 26, 2, 
221 - 237 

5 Marie-HéLène Massot , 
Jimmy Armoogum , Patrick 
Bonnel , David Caubel 

Potential for Car Use Reduction through a 
Simulation Approach: Paris and Lyon Case 
Studies 

2006, 26, 1, 
25 - 42 

6 Milan Janic Sustainable Transport in the European 
Union: A Review of the Past Research and 
Future Ideas 

2006, 26, 1, 
81 - 104 

7 Burkhard Schade & Wolf-
gang Schade 

Evaluating Economic Feasibility and Techni-
cal Progress of Environmentally Sustainable 
Transport Scenarios by a Backcasting Ap-
proach with ESCOT 

2005, Vol. 
25, No. 6, 
647–668 

8 Henrik Gudmundsson, And-
rew Wyatt & Lucy Gordon 

Benchmarking and Sustainable Transport 
Policy: Learning from the BEST Network 

2005, Vol. 
25, No. 6, 
669–690, 

9 Lloyd Wright & Lewis Fulton Climate Change Mitigation and Transport in 
Developing Nations 

2005, Vol. 
25, No. 6, 
691–717, 

10 Georgina Santos Urban Congestion Charging: A Comparison 
between London and Singapore. 

2005, Vol. 
25, No. 5, 
511–534, 

11 Christopher Kennedy, Eric 
Miller, Amer Shalaby, 
Heather Maclean & Jesse 
Coleman 

The Four Pillars of Sustainable Urban 
Transportation 

2005, Vol. 
25, No. 4, 
393–414, 

12 Tae-Hyeong Kwon & John 
Preston 

Driving Forces behind the Growth of Per-
capita Car Driving Distance in the UK, 1970–
2000 

2005, Vol. 
25, No. 4, 
467–490, 

13 Eliahu Stern & Harry W. 
Richardson 

Behavioural modelling of road users: current 
research and future needs. 

2005, Vol. 
25, No. 2, 
159–180, 

14 Muhammad F. Ibrahim Attitudes to transport modes for shopping 
purposes in Singapore. 

2005, Vol. 
25, No. 2, 
221–243, 

15 Adolfas Baublys & Margarita 
Išoraité 

Improvement of external transport cost 
evaluation in the context of Lithuania's 
integration into the European Union. 

2005, Vol. 
25 Issue 2, 
p245-259 

16 Sally Cairns Delivering supermarket shopping: more or 
less traffic? 

2005, 25, 1, 
51 - 84 
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Tabell B2 (forts.) 

Transport Reviews   

Nr Författare Titel år, vol, nr, s 

17 Cristina Capineri & Thomas 
R. Leinbach 

Globalization, e-economy and trade 2004, 24, 6, 
645 - 663 

18 Kieran Donaghy, Georg 
Rudinger, Stefan Poppelreu-
ter 

Societal trends, mobility behaviour and 
sustainable transport in Europe and North 
America 

2004, 24, 6, 
679 - 690  

19 Veli Himanen, Martin Lee-
Gosselin, Adriaan Perrels 

Impacts of transport on sustainability: to-
wards an integrated transatlantic evidence 
base 

2004, 24, 6, 
691 - 705 

20 Glenn Lyons Transport and society 2004, 24, 4, 
485 - 509 

21 Daniel J. Graham & Stephen 
Glaister 

Road Traffic Demand Elasticity Estimates: A 
Review 

2004, 24, 3, 
261 - 274 

22 Phil Goodwin, Joyce Dargay, 
Mark Hanly 

Elasticities of Road Traffic and Fuel Con-
sumption with Respect to Price and Income: 
A Review 

2004, 24, 3, 
275 - 292 

23 Mar González-Savignat Will the high-speed train compete against 
the private vehicle? 

2004, 24, 3, 
293 - 316 

 
Transportation Research Part D: Transport and Environment  

 Författare Titel år, vol, nr, sid 

24 Yafeng Yin & Siriphong 
Lawphongpanich 

Internalizing emission externality on road 
networks 

2006, 11, 4, 
292-301  

25 Robert B. Noland & Mo-
hammed A. Quddus  

Flow improvements and vehicle emissions: 
Effects of trip generation and emission 
control technology 

2006, 11, 1, 
1-14 

26 Susan Handy, Xinyu Cao & 
Patricia Mokhtarian  

Correlation or causality between the built 
environment and travel behavior? Evidence 
from Northern California 

2005, 10, 6, 
427-444  

27 Eric Welch, Xiaohua Gu & 
Lisa Kramer  

The effects of ozone action day public 
advisories on train ridership in Chicago 

2005, 10, 6, 
445-458  

28 Pnina O. Plaut Non-motorized commuting in the US 2005, 10, 5, 
347-356 

29 Satoshi Fujii & Ayako Tani-
guchi 

Reducing family car-use by providing travel 
advice or requesting behavioral plans: An 
experimental analysis of travel feedback 
programs 

2005, 10, 5, 
385-393 

30 Tim Schwanen & Patricia L. 
Mokhtarian  

What if you live in the wrong neighborhood? 
The impact of residential neighborhood type 
dissonance on distance traveled 

2005, 10, 2, 
127-151 

31 Sarah Hinde & Jane Dixon   Changing the obesogenic environment: 
insights from a cultural economy of car 
reliance 

2005, 10, 1, 
31-53 

32 Jacques Léonardi & Michael 
Baumgartner 

CO2 efficiency in road freight transportation: 
Status quo, measures and potential  

2004, 9, 6, 
451-464 

33 Peter Loukopoulos, Cecilia 
Jakobsson, Tommy Gärling, 
Claudia M. Schneider & 
Satoshi Fujii 

Car-user responses to travel demand man-
agement measures: goal setting and choice 
of adaptation alternatives 

2004, 9, 4, 
263-280  

34 Daniel A. Rodríguez & Joon-
won Joo   

The relationship between non-motorized 
mode choice and the local physical envi-
ronment 

2004, 9, 2, 
151-173 
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Transportation   

 Författare Titel år, vol, nr, sid 

35 Kevin Washbrook, Wolfgang 
Haider & Mark Jaccard 

Estimating commuter mode choice: A dis-
crete choice analysis of the impact of road 
pricing and parking charges  

2006, 33, 6, 
621-639 

36 Raquel Espino, Concepción 
Román & Juan Dios De 
Ortúzar 

Analysing Demand for Suburban Trips: A 
Mixed RP/SP Model with Latent Variables 
and Interaction Effects  

2006, 33, 3, 
241-261 

37 Patricia L. Mokhtarian, Ilan 
Salomon & Susan L. Handy 

The Impacts of Ict on leisure Activities and 
Travel: A Conceptual Exploration  

2006, 33, 3, 
263-289 

38 Seungjae Lee, Shinhae Lee 
& Young-Ihn Lee 

Innovative Public Transport Oriented Poli-
cies in Seoul  

2006, 33, 2, 
189-204  

39 Xinyu Cao, Susan L. Handy 
& Patricia L. Mokhtarian 

The Influences of the Built Environment and 
Residential Self-Selection on Pedestrian 
Behavior: Evidence from Austin, TX 

2006, 33, 1, 
1-20 

40 David A. Hensher & Sean M. 
Puckett 

Refocusing the Modelling of Freight Distri-
bution: Development of an Economic-Based 
Framework to Evaluate Supply Chain Be-
haviour in Response to Congestion Charg-
ing 

2005, 32, 6, 
573-602 

41  T. Limanond, D.A. Niemeier 
& P.L. Mokhtarian 

Specification of a tour-based neighborhood 
shopping model 

2005, 32, 2, 
105-134 

42 Sangho Choo, Gustavo O. 
Collantes & Patricia L. Mok-
htarian 

Wanting to travel, more or less: Exploring 
the determinants of the deficit and surfeit of 
personal travel 

2005, 32, 2, 
135-164 

43 Sangho Choo, Patricia L. 
Mokhtarian & Ilan Salomon 

Does telecommuting reduce vehicle-miles 
traveled? An aggregate time series analysis 
for the U.S. 

2005, 32, 1, 
37-64 

44 Jonathan Levine & Aseem 
Inam 

The Market for Transportation-Land Use 
Integration: Do Developers Want Smarter 
Growth than Regulations Allow? 

2004, 31, 4,  
409-427 

45 Patricia L. Mokhtarian A conceptual analysis of the transportation 
impacts of B2C e-commerce 

2004, 31, 3, 
257-284 

46 Thirayoot Limanond & Deb-
bie A. Niemeier 

Effect of land use on decisions of shopping 
tour generation: A case study of three 
traditional neighborhoods in WA 

2004, 31, 2, 
153-181 

47 Pnina O. Plaut Non-commuters: the people who walk to 
work or work at home 

2004, 31, 2, 
229-255 

 
Tabell B3: Behandling av transportutveckling i abst ract 

(detta var ett kriterium för att artiklarna skulle väljas) 

 
Tidskrift Transportutveckling behandlas Artiklar 

 Direkt Indirekt Antal 

Transport Reviews 14 9 23 

Transportation Research Part D 6 5 11 

Transportation 7 6 13 

Samtliga tidskrifter 27 20 47 
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Tabell B4: Förekomst av miljödimension i abstract 

 
Tidskrift Miljödimension behandlas Artiklar 

 Ja Indirekt Nej Antal 

Transport Reviews 12 5 6 23 

Transportation Research Part D 7 2 2 11 

Transportation 2 4 7 13 

Samtliga tidskrifter 21 11 15 47 

 
Tabell B5: Perspektiv utläst av abstract 

(fler än ett persp. möjligt) 

 
Tidskrift Perspektiv Artiklar 

 Individ Företag Stat/samh Antal 

Transport Reviews 13 4 17 23 

Transportation Research Part D 10 1 8 11 

Transportation 9 7 9 13 

Samtliga tidskrifter 32 12 34 47 

 
Tabell B6: Orsaksfaktorer berörda i abstract 

 
Tidskrift Orsaksfaktor Artiklar 

 Drivkrafter för 
tr.ökn. 

Framgångsfakt. för 
omställn. 

Antal 

Transport Reviews 9 16 23 

Transportation Research Part D 5 8 11 

Transportation 5 10 13 

Samtliga tidskrifter 19 34 47 
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