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Förord
Vår omvärld befinner sig i ständig förändring och måhända har tempot aldrig varit högre än nu. Befolkningen
väntas öka kraftfullt i Stockholm, digitaliseringen medför oanade möjligheter och det blir allt viktigare att nå en
hållbar utveckling. Detta medför en rad frågor som exempelvis hur Stockholmregionen kommer att utvecklas
och hur kollektivtrafikens roll kommer att se ut.
Trafikförvaltningens planeringshorisonter är långa, ofta 20-30 år, men samtidigt måste beslut fattas här och nu.
Många av besluten kommer att behöva fattas på osäkra grunder, men med en bättre förståelse för omvärlden och
de skiften som sker runtomkring oss, minskar risken för att välja fel.
I syfte att belysa trender och dess medförande konsekvenser, har den här rapporten tagits fram. Rapporten ska
vara ett stöd i trafikförvaltningens strategiska arbete samt vara underlag för fördjupade diskussioner.
Till grund för rapporten ligger bland annat workshops med medarbetare på trafikförvaltningens avdelning för
Strategisk utveckling samt den systematiska omvärldsbevakning som sker kontinuerligt på trafikförvaltningen.
K2, nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, har bidragit med en underlagsrapport med aktuell forskning
på området.
Vår förhoppning är att den här rapporten ska ge värdefull kunskap och insikt i de trender och omvärldsförändringar som sker runt omkring oss samt bidra till inspiration och reflektion.

Jens Plambeck
Chef Strategisk utveckling
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Sammanfattning
I trafikförvaltningens trendanalys uppmärksammas trender som bedöms kunna få en
stor inverkan på Stockholmsregionens samt kollektivtrafikens utveckling. En översyn och
uppdatering har gjorts av de trender som uppmärksammades i den första utgåvan av
”Omvärld i förändring” som publicerades 2012.
GLOBALISERINGEN GER FORTSATTA AVTRYCK

REGIONAL TILLVÄXT SKAPAR NYA UTMANINGAR

Globaliseringen har gett och ger fortsatta avtryck runt
om i världen. Teknisk utveckling, ekonomiska beroenden och kulturella utbyten har blivit något som allt fler
kan ta del av oavsett geografisk tillhörighet, mycket
tack vare att teknik har blivit billigt och tillgängligt för
den stora massan. Städer och regioner konkurrerar om
att attrahera människor och företag på en global arena
och ett kollektivtrafiksystem med hög regional tillgänglighet bidar till ökad attraktivitet. Inom kollektivtrafiken syns bland annat globaliseringes effekter genom
att marknaden idag präglas av i huvudsak stora, internationella aktörer. Detta kan medföra att idéer sprids
snabbare mellan olika nationella marknader och bidra
till en press för harmonisering av regelverk. Troligtvis
kommer allt högre krav att ställas på de lokala kollektivtrafikmyndigheternas upphandlingskompetens. Det
kommer också att ställa krav på systematisk uppföljning av hela leverantörskedjan.

Stockholms befolkning ökar mycket snabbt och år
2050 beräknas Stockholm län ha över 3 miljoner
invånare. Urbaniseringen leder till ett ökat behov
av transporter vilket i sin tur kräver ett ökat utbud.
En fortsatt växande region kommer också att ställa
krav på fortsatta utbyggnader av infrastrukturen
och kapacitetsförbättringar i befintliga system.
Bostadsbristen kommer att bli allt mer påtaglig och
kommer försöka lösas i samband med infrastruktur
förhandlingar.
Ett ökat arbetspendlande kommer att leda till att
Mälardalen som region blir allt viktigare.
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ALLT BLIR DIGITALT

Utvecklingen inom digitaliseringen rasar på i ett allt
högre tempo och svenskarna är redan idag ett synner
ligen digitalt folk. I takt med att också allt fler saker i
samhället blir uppkopplade skapas nya möjligheter och
utmaningar. Vår framtida vardag kommer i allt större
utsträckning att präglas av den snabba teknikutvecklingen som möjliggör nya sätt att hantera reseplanering,
trafikinformation, vägledning och biljettsystem. Via

sensorer och andra mätpunkter kommer enorma informationsmängder att skapas vilket möjliggör realtids
koordinering av trafik och underhåll.
Digitaliseringen kommer också påverka hur vi agerar
socialt och vilka förväntningar som ställs på samhället.
Sociala medier blir allt viktigare och kommer vara
centralt i framtida kommunikation.
FÖRÄNDRADE VÄRDERINGAR OCH LIVSSTILAR

Befolkningen i Stockholm kommer att i allt högre grad
karaktäriseras av individualism, och detta kommer att
gälla såväl äldre som yngre. Att möta individuella
behov med en kollektiv tjänst kommer att bli en allt
större utmaning, men kommer också att kunna mötas
med hjälp av digitaliseringens framväxt med exempelvis möjligheten att skräddarsy såväl trafikinformation
som sätt för resenärerna att köpa sin resa.
I takt med att tidsbristen upplevs som allt större
kommer krav ställas på att restiden kan fyllas med
meningsfulla aktiviteter för att optimera tidsanvändningen.
EN VIDGAD SYN PÅ HÅLLBARHET

Hållbarhetsbegreppet vidgas och nya krav ställs på att
skapa ett samhälle som tar såväl miljömässigt som
socialt ansvar. Ett globalt växande energibehov och en
tilltagande klimatkris förändrar förutsättningarna för
transportsektorn. Vi står inför ett paradigmskifte där
fokus ligger på att skifta bort från de fossila bränslena
till förnybar energi. Elektrifieringen av vägtrafik är än
så länge i sin linda men utvecklingen här kommer att
gå fort. Även energieffektivisering kommer att bli
centralt för att minska transporternas klimatpåverkan.
Förutom den miljömässiga hållbarheten så blir även
den sociala hållbarheten viktigare för att skapa en
tillgänglig och sammanhållen region.

EN KOMPLEX MARKNAD I FÖRÄNDRING

Kollektivtrafiken verkar på en komplex marknad som
styrs såväl av marknadsekonomiska principer som
politiska ambitioner. Ett förändrat politiskt landskap
med minoritetsstyren kommer troligtvis att gälla för en
lång tid framöver.
Kollektivtrafiken präglas av en marknadssituation
där kostnaderna under en lång period har ökat snabbare än resandeutvecklingen och intäkterna. Detta
kommer att ställa krav på resurseffektivitet samt ett
ökat fokus på nya intäkter. Nya finansieringsformer,
med förhandlingar och privata finansiärer, kommer
troligtvis att bli vanligare.
ETT FÖRÄNDRAT RESANDE

Det har alltid funnits en viss övertro kring den framtida utvecklingen vad gäller nya trafikkoncept. Trenden
pekar dock på en fortsatt utveckling av befintliga koncept
där fokus ligger på kapacitet och hållbarhet. Automatiseringen kommer att bli ett vanligare och viktigare
inslag i framtidens trafik, både vad gäller kollektivtrafiken
som inom bilbranschen. Inom kollektivtrafiken kan
detta innebära en minskad personaltäthet som kan
påverka vissa resenärsgrupper negativt.
Det pågår sakta men säkert ett paradigmskifte från
trafikslagstänk inom kollektivtrafiken till att kunna
ta ansvar för resenärens hela resa. Kombinationslösningar i form av kollektivtrafik, färdtjänst, hyrcyklar
och bilpooler i kombination med smart trafikinformation kommer att bli allt vanligare.
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G L O B A L I S E R I N G E N G E R F O R T S AT TA AV T R Y C K

Globaliseringen
ger fortsatta

avtryck

Globaliseringen har pågått under en lång tid, men visar inga tecken på att mattas av.
I korthet kan globalisering beskrivas som att världen blir allt mindre – samtidigt som den
blir allt större: mindre då transaktioner går allt snabbare och avstånd minskas tack vare
digital utveckling, men större då allt fler får tillgång till ett globalt utbud av varor, tjänster,
tankar och idéer.

EN SAMMANVÄVD VÄRLD

Definitionen av globaliseringen är att det är en förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela
jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden. Som en följd av globaliseringen så har teknisk
utveckling, ekonomiska beroenden och kulturella
utbyten blivit något som allt fler kan ta del av, oavsett
geografisk tillhörighet. Och detta går allt fortare. Stora
genomgripande tekniska och ekonomiska struktur
förändringar som under det förra seklet tog 30-40 år
för att slå igenom och mogna, förväntas nu gå på tio år
eller mindre.1 Detta beror till stor del på den snabba
digitala utvecklingen som möjliggör transaktioner över
hela världen på ett ögonblick.
Som en följd av globaliseringen finns det flera stora
frågor som kommer att behöva hanteras på en global
nivå. Till detta hör då ekonomin där finanskriser ofta
får effekter långt utanför landsgränserna och även
frågan om den globala uppvärmningen. En annan

effekt av globaliseringen är att viss politisk makt förskjuts från staterna själva till andra internationella
fora. Detta syns bland annat på regleringssidan där
förordningar och direktiv från EU kan få stor effekt
på den lokala marknaden. Enligt Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) påverkas cirka 50 procent av de
punkter som tas upp i landstingsfullmäktige av EU2.
Forskning visar att en regions förutsättningar till
en stark position i den globala konkurrensen i stor
utsträckning beror på immateriella faktorer som tillgång till kunskap, kultur, kreativitet, entreprenörskap,
social sammanhållning och tillit. Sådana tillgångar
utvecklas i lokala sammanhang genom långsamma
processer av lärande som får bränsle av satsningar på
information, interaktion, forskning och utbildning.
Möjligheter som globaliseringen skapar är därför djupt
rotade i lokala sammanhang och tillväxtmöjligheter
är därmed svåra att kopiera från en lokal kontext till
en annan.3

1) SLL TRF, 2015
2) SKL, 2010
3) Capello et al, 2011
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Ett kollektivtrafiksystem med hög regional till
gänglighet bidar till ökad attraktivitet och innebär en
konkurrensfördel i förhållande till städer och regioner
som saknar ett hållbart och väl fungerande transportsystem.
EN AVTAGANDE MEGATREND?

Globaliseringen beskrivs ibland som en irreversibel
process som inte kan stoppas. Samtidigt visar historien
att perioder av ökat internationellt utbyte kan följas av
nationell protektionism. Det tydligaste exemplet är
första världskrigets utbrott som innebar början till
slutet för den exceptionella utveckling av internationell
handel, utländska investeringar och migration som
präglade decennierna i slutat av 1800-talet och början
av 1900-talet.4
Krav på protektionistiska åtgärder framförs ofta
från dem som uppfattar sig som globaliseringens för
lorare till följd av till exempel utländsk konkurrens
eller ökad migration.5 Protektionism kan också vara
en reaktion på globala kriser såsom krig, terrorism,
pandemier eller ekonomiska kriser. Sådana händelser
är mycket svåra att förutsäga.
I en rapport från Credit Suisse är globaliseringens
upphörande ett av tre scenarier som diskuteras. Scenariot betraktas emellertid som mindre troligt än att
globaliseringen antingen fortsätter att utvecklas som
den gjort under de senaste decennierna, eller att en
mer multipolär världsbild etableras med starka regionala ekonomiska, sociala och politiska samarbeten.6
EN ALLT MER HETEROGEN BEFOLKNING

Globaliseringen syns också i att Sverige får en alltmer
multikulturell befolkning. Genom immigrationen har
Sverige, under de senaste decennierna, utvecklats till
ett invandringsland präglat av en stor mångfald. Sedan
1970 har andelen utrikes födda ökat från 7 till 15 procent av befolkningen.7
Erfarenheten visar att det är genuint svårt att göra
prognoser kring framtida invandring. Det är helt enkelt
inte möjligt att förutse ekonomiska kriser eller politiska
händelser flera år i förväg. Prognoser ger dock indikationer på vilka situationer som kan uppkomma och
föranleda planering för dessa. Invandringen har stor
inverkan på produktionen i landet, den offentliga
sektorns intäkter och kostnader liksom den demo
grafiska utvecklingen. Den påverkar behovet av bostäder,
skolor, sociala insatser, sjukvård, kollektivtrafik med
mera.

4) Zedello, 2014
5) Ds 2013:19
6) Credit Suisse, 2015
7) DS, 2013
8) Transportföretagen, 2014
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Det är också allt fler utrikesfödda som utgör väsentliga
delar av den svenska arbetskraften. Exempelvis är
buss- och taxiföretagen beroende av den kompetens
försörjning som utrikes födda och invandringen innebär.
En stor andel av bussförare och taxiförare är utrikes
födda och av alla bussförare i Sverige är 36 procent
utrikes födda. I Stockholm och i Göteborg är 44 procent av alla bussförare utrikes födda medan i Malmö
är andelen ännu högre, 53 procent.8
FLER INTERNATIONELLA AKTÖRER

Globaliseringens avtryck syns idag på de flesta marknader och så även inom kollektivtrafiken, en bransch
som annars i mångt och mycket kan uppfattas som
väldigt lokal. Som en följd av kollektivtrafikmarknadens
avregleringar, körs nu en stor del av kollektivtrafiken
i Stockholm av stora transnationella trafikoperatörer
som Keolis, Arriva och MTR.
Stora globala aktörer syns även inom tillverkningsområdet med företag som exempelvis Siemens, Bombardier och Alstom. Dessutom så tillkommer också en
mängd nya marknadsoperatörer som globala mjuk
varuföretag, energileverantörer och apputvecklare.
För den fortsatta utvecklingen kommer troligtvis
också Kina att få en allt ökad betydelse. Kina står idag
för en stor inhemsk marknad med stora satsningar
inom såväl tunnelbana, spårvägar och elbussar. En
fortsatt utveckling av den kinesiska marknaden kommer troligtvis att avspeglas allt mer på tillverkarsidan
av såväl fordon, infrastruktur och mjukvara.
Det finns ingen känd forskning som på ett utförligt
sätt analyserat vad framväxten av en global marknad
för kollektivtrafiktjänster fått för konsekvenser. Man
kan tänka sig att de globala spelarna bidrar till att idéer
sprids snabbare mellan olika länder och bidrar till en
press för harmonisering av regelverk. I takt med att
fokus allt mer skiftas från produktion till funktion, är
det också rimligt att anta att kollektivtrafikmarknader
världen över kommer att bli allt mer homogena om det
är ett fåtal aktörer som är globalt marknadsledande.
En kollektivtrafikmarknad som alltmer präglas av
stora internationella aktörer kommer att ställa högre
krav på kollektivtrafikmyndigheters kompetens vid
upphandlingar. Upphandlingar och förfrågnings
underlag kommer också att behöva utformas på ett
sätt så att innovationer från andra marknader kan
tillvaratas.

G L O B A L I S E R I N G E N G E R F O R T S AT TA AV T R Y C K
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Regional

tillväxt
skapar nya utmaningar
Att människor söker sig till samma plats som andra är inget nytt fenomen, men urbaniseringens
effekter blir allt tydligare. En ökad trängsel i vägnätet och kollektivtrafiksystemen samt en
allt större bostadsbrist kommer att ställa stora krav på Stockholmsregionens utveckling.

STORSTADSREGIONER ATTRAHERAR

Urbanisering avser den process då människor flyttar
från landsbygd till tätort. Sedan industrialismens
genombrott och därpå följande teknikutveckling har
människor sökt sig till städer för att förbättra sina
levnadsvillkor. Sveriges urbaniseringsprocess kan delas
in i tre faser. Den första fasen inleddes i början av
1800-talet. Vid denna tid bodde 90 procent av befolkningen på landsbygden. Den andra fasen, tillväxtfasen,
sammanföll med industrialiseringen. På mindre än 100
år ökade urbaniseringsgraden i Sverige från 15 till 80
procent, med en demografisk brytpunkt runt 1930.
Ytterligare inverkan hade 1960- talets miljonprogram
och det flyttningsbidrag som människor kunde få som
flyttade närmare arbetstillfällena. Den tredje fasen,
även kallad stabiliseringsfasen, innebar en avmattning
av ökningen av den urbana befolkningen. Om man ser
till urbaniseringsgraden, sägs denna ha gått från 81
procent 1970 till 85 procent 2010 då senaste tätorts
avgränsningen i Sverige gjordes.9

I Västeuropa är urbaniseringen idag i princip
avslutad.10 I Sverige bor allt fler i de växande storstads
regionerna, pendlingsorterna samt den tätortsnära
landsbygden. Glesbygden och mindre orter utanför
pendlingsstråken har blivit allt glesare med en allt
äldre befolkning. I storstäderna hör de flesta till befolkningsgruppen 20 till 64 år medan högst andel barn
och ungdomar finns i förortskommunerna. Fram mot
år 2050 förutspås urbaniseringen i Sverige ha lett till
ännu tätare innerstäder men också till att storstäderna
har en polycentrisk struktur.11
STOCKHOLMSREGIONENS UTVECKLING

Under de senaste tvåhundra åren har Stockholms län
ökat sin andel av Sveriges befolkning från cirka 7 procent
till 22 procent och befolkningen fortsätter att öka
mycket snabbt. Under perioden 2014-2024 beräknas
folkmängden i Stockholms län öka från 2 198 000 till
2 582 000 personer. Det innebär en ökning med 17
procent, eller en genomsnittlig årlig ökning på 38 400
personer. År 2050 beräknas Stockholms län har

9) SCB, 2015
10) OECD, 2015a
11) Boverket, 2012.
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3 102 000 invånare.12 Utvecklingen drivs på av flera
faktorer som inflyttning från övriga Sverige, invandring, ökad livslängd och ett positivt födelseöverskott.
En flitigt använd metafor är att Stockholm växer med
två SL-bussar om dagen, det vill säga att Stockholms
befolkning ökar med lika många varje dag som det
ryms i två bussar.
Stockholmsregionen har idag en nationellt framträdande roll inom utbildning, forskning och teknisk
utveckling med flera väletablerade universitet, högskolor och forskningsintensiva internationella företag.
Stockholmsregionen står för cirka en tredjedel av den
svenska ekonomins samlade produktionsvärde, vilket
innebär att produktiviteten per arbetsplats är betydligt
högre än riksgenomsnittet. Besöksnäringen är också
stark med växande inresandeströmmar, hotellkapacitet
och övernattningar.13
Som en naturlig följd av en stor befolkningsökning,
kan eller vill inte alla bo i innerstaden. Stockholms
innerstad har dessutom naturliga avgränsningar för
hur stor innerstaden kan bli i form av stadens geografiska utformning. Stockholm stad följer mönstret från
internationella megastäder där det som en gång var en
avlägsen förort, numera räknas som en centralare del
av staden. Stockholms stad är den kommun som i antal
väntas öka sin folkmängd mest. År 2024 väntas antalet
invånare uppgå till 1 058 000 personer, vilket är en
ökning med 146 000 invånare jämfört med 2014.
Kommunerna Nacka och Sundbyberg förväntas öka
sin befolkning med 20 000 personer. Sundbyberg är
också den kommun som väntas ha den största relativa
befolkningstillväxten med 48 procent.14
En fortsatt växande region kommer också att ställa
krav på fortsatta utbyggnader av infrastrukturen. Även
kapacitetsförbättring i befintlig infrastruktur kommer
bli viktig i form av fordonens utformning, styrsystem
som möjliggör en ökad turtäthet samt plattformsdörrar
som möjliggör att fler resenärer kan vistas på perrongerna samtidigt. Att Stockholm växer sig större med en
ständigt ökande mängd befolkning kommer att leda till
en ökad trängselproblematik. Detta gäller dels på
vägarna, där bussar trängs tillsammans med bilar, dels
ombord på fordonen.
Traditionellt sett kopplas en ökad välfärd till en
ökad mängd bilar, men frågan är hur många bilar som
det finns plats för på vägarna utan att skapa en orimlig
trängsel. Detta kommer att ställa stora krav på välfungerande kommunikationer och det är rimligt att anta
att diskussionen om utformningen och kapacitetsutnyttjandet av gatuutformningen blir allt mer intensiv

12) SLL TRF, 2015a
13) SLL TRF, 2015
14) SLL TRF, 2015a
15) Svenska Handelskammaren, 2014
16) Boverket, 2015
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– både vad gäller styrmedel för att begränsa bilismen i
form av exempelvis trängselskatter och åtgärder för att
främja kollektivtrafikens framkomlighet.
Att fler resor kommer att behöva göras med kollektivtrafik kommer att medföra såväl möjligheter som
utmaningar. Möjligheter att intäkter kan ökas och ett
mer hållbart resande kan uppnås, utmaningar då
kostsamma kapacitetsökningar kan bli nödvändiga för
att klara ökade resandeströmmar.
BOSTADSBRISTEN BLIR ALLT STÖRRE

Som nämnts är en ökad trängsel en naturlig följd av en
stark befolkningstillväxt och det är trängsel som förutom på vägarna och i tunnelbanevagnarna också syns
på bostadsmarknaden. Just bostadsbristen tycks vara
ett konstant återkommande problemområde och något
som diskuteras flitigt på såväl nationell, regional som
kommunal nivå.15 Enligt analyser från Boverket kommer det att behövas cirka 700 000 bostäder i Sverige
fram till 2025.16
En strategi för att kunna möta det stora behovet av
ett ökat bostadsbyggandet har skett via den senaste
tidens stora infrastrukturprojekt. Under 2013 slutfördes
Stockholmsförhandlingen som blev en överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Stockholms
stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun
där överenskommelsen innebar att tunnelbanan byggs
ut till Nacka, Arenastaden och Barkarby samt att blå
linje byggs ut till Gullmarsplan och kopplas samman
med grön linje samt att en ny gul linje byggs. Överenskommelsen innebär också att kommunerna åtar sig att
bygga ca 78 000 bostäder fram till år 2030. Även i den
nu pågående Sverigeförhandlingen kommer infrastruktursatsningar kopplas till ett ökat bostadsbyggande
och möjligen är detta fortsättningen på en trend där
förhandlingar med motprestationer i form av bostadsbyggande blir en central del i kommande stora infrastrukturprojekt.
För att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande har
också förändringar gjorts i plan- och bygglagen vad
gäller exempelvis planprocesserna för detaljplaner.
Hur det framtida bostadsbyggandet kommer utformas
kommer att ha en stor påverkan på kollektivtrafiken
och dess möjligheter att bli ett attraktivt resalternativ
för många. Om bostadsbyggandet i huvudsak sker i
form av förtätning av områden där det finns goda
möjligheter till kollektivtrafikförsörjning kommer
detta att möjliggöra en ökad kollektivtrafikandel,
medan om bostadsbyggandet blir utspritt i mer perifera
områden kommer detta troligtvis att främja ett ökat
bilåkande istället.

R E G I O N A L T I L LV Ä X T S K A PA R N YA U T M A N I N G A R

Med dagens bebyggelsestruktur är stora delar av
kollektivtrafiksystemet underutnyttjat. För att långsiktigt optimera och effektivisera kollektivtrafiken är det
viktigt att planera så att så många människor som
möjligt bor och arbetar inom gångavstånd från den
befintliga eller planerade kollektivtrafiken. När länets
befolkning växer innebär det en stor möjlighet att öka
effektiviteten i kollektivtrafiken. Detta förutsätter dock
att den tillkommande bebyggelsen placeras nära kollektivtrafiken, för att ge så stort resandeunderlag som
möjligt och för att så många invånare som möjligt ska
ha gångavstånd till kollektivtrafiken. Ett större resandeunderlag möjliggör också en tätare trafik.
Fler människor som strävar efter bostäder på
samma yta kommer också på sikt att fortsätta driva
upp bostadspriserna. Även markvärdena kommer att
stiga vilket leder till fortsatta intressekonflikter om
tillgången på mark för infrastruktur, depåer och
infartsparkeringar. Områden kring kollektivtrafikens
stationer blir mötesplatser och därmed viktiga centrum
i regionen, och marken intill spårbunden trafik lockar
till etablering av arbetsplatser, bostäder och handel.
Utformningen av nya stationer, och stationsnära områden kommer att bli en planeringsuppgift som många
olika aktörer behöver vara involverade i.

MÄLARDALSREGIONEN BLIR VIKTIGARE

Det är inte bara Stockholms län som växer. Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet
har länge varit känt och i takt med att Stockholms
regionen expanderar geografiskt, växer sakta men
säkert Mälardalsregionen ihop. Begrepp som östra
mellansverige börjar användas för att benämna regionen
som, förutom Stockholms län, består av Uppsala,
Södermanland, Örebro, Västmanland, Östergötland
och Gävleborg. De funktionella regionerna växer, men
då arbetstillfällena ofta är koncentrerade kring de
större orterna har vi över tid sett en ökad pendling.
Den i särklass största pendlingsströmmen över länsgräns sker mellan Stockholms och Uppsala län, där
nästan en femtedel av Uppsala läns förvärvsarbetande
har sin arbetsplats i Stockholms län.17
Med ökade pendlingsströmmar över länsgränser
kommer samverkan mellan olika regionala aktörer
bli allt viktigare. Som resenär kommer det att vara
ointressant med länsgränser utan det viktigaste är att
kunna resa på ett enkelt sätt. Med olika biljett- och
betalsystem, olika taxenivåer samt olika sätt att förmedla trafikinformation kan det upplevas som alltför
svårt att resa med kollektivtrafiken och att det istället
är bilen som blir förstahandsvalet. Som en följd av
detta kommer det att bli ännu viktigare med regional
samverkan samt att minska hinder för att resa.

17

Länsstyrelsen, 2015

17) Länsstyrelsen, 2015
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Allt blir

digitalt

Digitaliseringen har de senaste åren gått i en rasande fart och påverkar alltmer i
vårt samhälle. Idag handlar digitaliseringen om långt mer än bara tekniska lösningar
utan påverkar också hur vi agerar socialt, våra möjligheter att ta del och sprida
information och hur vi formar vår vardag.

EN UPPKOPPLAD BEFOLKNING

Den offentliga statistiken visar att svenskarna är ett
synnerligen digitalt folk. 93 procent av befolkningen
har tillgång till internet och 91 procent är faktiska
användare. I åldern 8-55 år är det över 95 procent som
använder internet. Den dagliga användningen av internet ökar dock i alla åldersgrupper. Det är i huvudsak
bland de äldre generationerna, 20- och 30-talisterna
och i viss mån 40-talisterna, som det finns ett visst
ointresse för det digitala livet. Dock så visar siffror att
67 procent av alla 2-åringar använder Internet18, så det
är rimligt att tro att i framtiden kommer internettäckningen var mer eller mindre hundraprocentig. Enligt
statistik från EU-kommissionen så är Sverige Europas
näst mest uppkopplade land, bara Danmark rankas
högre.19 EU-kommissionens digitala index bygger
bland annat på hur utbyggt bredbandsnätet är, hur
förtrogna medborgarna är med internet och hur
mycket av exempelvis shopping och mediekonsumtion
som sker över nätet.

Då statistiken visar att det är primärt äldre som står
utanför det digitala samhället, så skulle en ökad digitalisering kunna skapa barriärer mellan yngre och äldre
generationer. Dessa problem är troligen av temporär
natur eftersom morgondagens äldre kommer vara mer
teknikvana. Samtidigt kommer många stödjande tjänster
för funktionsnedsatta att finnas, exempelvis röstigenkänning och automatisk översättning av skyltar. Det
kommer dock troligtvis alltid att finnas personer som
inte vill eller har möjlighet att vara en del av den digitala vardagen, men dessa kommer att bli allt färre. Det
kommer dock alltid finnas behov för olika alternativ
eftersom olika grupper tillgodogör sig information på
olika sätt.
Digitaliseringen är redan idag långt kommen, men
troligtvis kommer utvecklingen bara att fortsätta. Detta
kommer att innebära en mängd nya möjligheter och
utmaningar för såväl den enskilda individen, näringslivet som samhället. Det kommer att vara ett måste att
hänga med i teknikutvecklingen för att inte bli

18) Internetstiftelsen i Sverige, 2015
19) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4475_sv.htm
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ifrånsprungen. Att på lång sikt kunna förutsäga digitaliseringens utveckling är svårt då viss typ av utveckling
plötsligt kan omkullkasta en hel marknad, på det sätt
som exempelvis iPhone revolutionerade hela den mobila
marknaden. Men något som går att säga säkert är att
kompetensen för att kunna hantera digitaliseringen
kommer att bli allt viktigare och att detta kommer att
sträcka sig över mer eller mindre alla branscher.
Regeringen har bland annat konstaterat att det inte
räcker att elever enbart har tillgång till dator utan att
det är undervisningen och lärarnas kunskaper som ska
ge eleverna digital kompetens. Skolverket har därför
fått i uppdrag att ta fram en ny it- och digitaliseringsstrategi där även programmering ska ingå i grund
skolans kursplan.20
Digitaliseringen har förutom möjligheter även
medfört svårigheter för vissa branscher. Då mängden
tillgänglig information har exploderat har det formats
en gratiskultur där många blivit vana att kunna del av
information och tjänster utan att behöva betala för det.
Det har skapat frågetecken kring hantering av upphovsrätten och har också gjort att många verksamheter,
som till exempel tidnings- och musikbranschen, tvingats
ompröva sina affärsmodeller.
NYA RESMÖNSTER

Virtuell mobilitet påverkar också människors behov av
resa. Videokonferenser, telefonkonferenser, arbete
hemifrån och digitala seminarier, så kallade webinars,
påverkar det arbetsrelaterade resandet. Möjlighet till
e-handel påverkar också antalet resor som behöver
göras på fritiden. Hur den ökande internethandeln
påverkar resandet totalt är fortfarande osäkert och
forskning visar på olika resultat.21 En svensk studie
visar att de som handlar mycket på internet gör lika
många bilresor som andra totalt sett och gör också lika
många resor till fysiska affärer som andra, men dessa
resor görs oftare med mer hållbara transportmedel.
Tiden de sparar in på internethandel används till ytterligare inköpsresor och resor med andra ärenden.22 I en
norsk studie ses inga direkta relationer mellan ökad
internethandel och minskat resande. Internethandeln
utgör inget substitut till resandet, utan snarare är det
så att de som ofta handlar via internet också reser mer
än de som inte handlar så ofta på internet. Internet
handeln tycks snarare vara ett komplement.23 Samma
resultat visas i en amerikansk studie där internet
handeln är ett komplement och ökat letande efter

varor på internet och handlande via internet ger
snarare ett ökat inköp i fysiska affärer och har således
inte minskat antalet resor.24
MOBILTELEFONEN CENTRAL I UTVECKLINGEN

Från att ha varit något man endast ringde eller skickade
korta meddelanden med, har mobiltelefonen nu blivit
navet i de flestas liv. Med hjälp av olika applikationer
går det att skräddarsy den till att passa specifika behov
och det kan då handla om allt från att utföra arbetsuppgifter, kunna ta del av olika sociala forum, ta emot
information och nyheter och bli underhållen. Data
trafiken i mobilnäten växer med en stadig takt vilket
skapar en mängd nya möjligheter för olika typer av
tjänster. Just Sverige ligger i täten när det gäller
användningen av mobil datatrafik. Enligt Post- och
telestyrelsen finns det numera nästan sex miljoner
smarta mobilabonnemang. Cisco Visual Networking
Index spår att trafiken i de svenska mobildatanäten
ökar med 33 procent per år från 2014.25
Då en stor del av befolkningen ständigt går runt
med en uppkopplad mobil informationsenhet så finns
det idag helt nya möjligheter till att informera om
händelser i trafiken; rutter, vägarbeten, tillfälliga
störningar, trängsel och så vidare. Informationen kan
användas dels för att planera den kommande resan
men också under själva resan. Genom att ge tillgång
till aktuell information ges resenären möjlighet att få
kontroll på sin resa på ett sätt som inte varit möjligt
tidigare. Samtidigt förväntar sig också resenären alltmer information vilket gör att det kan uppfattas som
mycket negativt när det inte finns aktuell information
att tillgå. Det är dock viktigt att inte glömma att även
om mobiltelefonen används allt mer för att söka information, så kommer behovet av information i andra
kanaler troligtvis att kvarstå. En undersökning gjord
i Danmark visar att även om resenärer föredrar att
innan resan få trafikinformation via Internet och
appar så föredrar de under resan att få information
via exempelvis digitala skyltar och utrop.26
För hantering av biljettsystem blir också digitaliseringen central. I nuläget finns det få operatörer som
satsar på pappersbaserade biljetter utan utvecklingen
går entydigt mot smarta kort och uppkopplade system.
Idag är också mobilen en allt viktigare biljettbärare och
många kollektivtrafikoperatörer satsar på appar som
ska innehålla hela biljettsortimentet. Det finns också
goda möjligheter att skapa sömlösa system mellan

20) http://www.regeringen.se/debattartiklar/2015/09/programmering-in-pa-schemat-i-ny-skolstrategi/
21) Mindali & Weltevreden, 2013
22) Hiselius et al, 2015
23) Hjorthol, 2009
24) Cao et al, 2012
25) http://www.dn.se/ekonomi/rekordartad-okning-av-datatrafik-i-mobiler/
26) Epinion, 2014
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olika kollektivtrafikoperatörer och över länsgränser
ifall nationella standarder etableras för utvecklingen av
betalsystem. Genom att förflytta biljetter och information om dess bärare in i it-systemen skapas också
möjligheter för kostnadseffektiva lösningar och dessutom
nya typer av affärsmöjligheter. I Hong-Kong accepteras
Octopus Card bland över 13 000 olika återförsäljare
och används för ca 13 miljoner dagliga transaktioner.27
Allt fler av de nya digitala tjänsterna som utvecklas
kräver uppkoppling. En stor del av befolkningen har
tillgång till uppkoppling via exempel 4G i mobiltelefonerna, men trots det satsar allt fler på att erbjuda gratis
trådlöst internet. Inom kollektivtrafiken syns en kraftig
uppgång på aktörer som utrustar sina system med
wi-fi. Detta bland annat då det är oftast är väldigt
kostsamt att använda data i mobiltelefonen för turister
från andra länder samt att alla inte har tillgång till
obegränsad data. I Sverige satsar exempelvis Västtrafik
på gratis uppkoppling på en rad stationer och terminaler
över hela Västra Götalandsregionen och i New York
har 100 stationer redan utrustas med wi-fi och planen
är att alla 277 tunnelbanestationer ska vara uppkopplade 2017. Då fler aktörer installerar gratis wi-fi i sina
stationsmiljöer, kommer kunder att ta det som en
självklarhet att detta finns. Avsaknad av wi-fi kan också
begränsa framtida tekniska möjligheter i fordon och
infrastruktur.
BIG DATA SKAPAR NYA MÖJLIGHETER

Ett av de stora modeorden inom digitaliseringen har
de senaste åren varit big data. Med big data menas det
massiva informationsflöde som genereras i realtid av
olika digitala aktiviteter. Vid millennieskiftet räknade
forskare med att ungefär 25 procent av all världens
information var digital. I dag räknar samma forskare
med att 98 procent av all världens information är
digital.28 Många företag har idag som kärnverksamhet
att skapa sätt att kunna analysera all denna data
genom sofistikerade algoritmer. Exempel på tillämpning
syns överallt ifrån Google som med hjälp av gjorda
sökningar kan göra prediktioner om när nästa influensa
epidemi ska bryta ut till dagligvarukedjor som ICA som
med hjälp av data från sina kunder kan rikta rabatterbjudanden baserat på kundernas köp. Till diskussionen
om användning av den här typen av data hör också
frågan om integritet. I slutet av 2015 beslutades, efter
åratal av förhandlingar, den nya dataskyddsförordningen. I denna förordning har Europaparlamentet

och Europarådet kommit överens om nya regler som
ska stärka skyddat av medborgarnas personuppgifter.
Reglerna innebär bland annat rätten för den enskilde
individen att få åtkomst till de personuppgifter som
lagrats samt också rätten att begära att uppgifter
raderas.29
Med hjälp av big data kan man inom kollektivtrafiken skapa prognostjänster som förutsäger förseningar
och trängsel. Ett exempel på detta är Stockholmståg
som utvecklat en modell för att förutsäga förseningar
i Stockholms pendeltågstrafik. Genom en avancerad
algoritm och stora mängder historisk trafikdata kan
tjänsten i realtid upptäcka riskfaktorer i pendelnätet
och bedöma effekterna av dem. Tjänsten tar till exempel
hänsyn till fakta kring tidigare störningar och vilka
stationer och knutpunkter som är mest utsatta.30
Transporter och kollektivtrafik ger idag upphov till
en mycket större mängd data än tidigare och denna
data har bland annat gett upphov till nya tjänster; i
Boston och Washington använder tjänsten Bridj data
för att kunna rikta in sig på områden där kollektiv
trafiken är begränsad för att kunna erbjuda sina
tjänster i form av shuttlebussar. Detta görs genom en
sammanvägning av 19 olika datakällor som kommundata, folkbokföringsuppgifter och data från sociala
medier. Digitaliseringen kommer innebära att allt fler
av den här typen av verksamheter kan uppkomma, det
vill säga företag som har sin grundkompetens i digital
utveckling och som använder den för att skapa nya
tjänster inom andra områden.
FRAMVÄXTEN AV ARTIFICIELL INTELLIGENS

Begreppet artificiell intelligens är långt ifrån nytt.
Redan 1965 började matematikern Irving Good diskutera singularitet då han spekulerade i att teknologisk
singularitet skulle bli den sista uppfinningen som
människan någonsin behövde göra. Med teknologisk
singularitet menas en teoretisk framtida tidpunkt
karaktäriserad av teknologiska framsteg delvis orsakade
av maskiners förmåga att förbättra sig själva genom
artificiell intelligens. 31 Artificiell intelligens i sin mest
fulländade form skulle kunna återskapa den mänskliga
tankeprocessen där en maskin har förmågan att lära
sig, föra resonemang, använda språk och formulera
egna idéer. Detta kommer troligtvis att bli en reell
möjlighet, men ligger fortsatt långt in i framtiden.
Dock så syns redan idag olika typer av artificiell intelligens, eller maskinlärning som det också kallas. Amazon

27) UITP, 2015
28) http://www.svd.se/big-data-gor-om-var-varld-i-grunden
29) Datainspektionen, 2015
30) http://www.stockholmstag.se/nyheter/snart-kan-pendeltagen-se-in-i-framtiden/
31) http://fof.se/tidning/2015/7/artikel/kan-vi-skapa-intelligens
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använder detta för att föreslå produkter, Netflix för att
rekommendera filmer och Facebook och Twitter för
att bestämma vilka uppdateringar som ska synas.32
Kopplat till artificiell intelligens finns också utvecklingen av robotik. Idag används robotar till en stor
mängd uppgifter inom exempelvis industritillverkning
och det har länge spekulerats i hur många arbetsuppgifter som idag utförs av människor som kan tänkas tas
över av framtidens robotar. Svaret på den frågan återstår att se men troligt är att tillämpningen av robotar
kommer att öka.
Inom trafiken kommer artificiell intelligens kunna
få tillämpningsområden inom exempelvis trafikledning
och vägledning till resenärer. Robotar kan också tänkas
nyttjas allt mer för exempelvis städning men även för
att främja förarlös drift.
MOT REALTIDSSAMHÄLLET

Med digitaliseringen rör vi oss hela tiden mer och mer
mot ett realtidssamhälle och det kommer att ställa
stora krav på kollektivtrafiken. Det har sedan länge
gått att få realtidsinformation om avgångar, men resenärer idag och än mer framöver, kommer att förvänta
sig individualiserad trafikinformation och sömlösa
tjänster. Efterfrågan på flexibla betalningslösningar
som kan skötas via mobiltelefonen kommer att öka
och kraven på webbaserad kultur kommer troligtvis
också att öka.
Sociala medier har snabbt utvecklats till att bli en
betydande samhällskraft. Besökarna på sociala nätverk
har i Sverige ökat från 53 procent av internetanvändarna
år 2010 till 77 procent år 2015. 70 procent av internet
användarna använder Facebook och nästan hälften gör
det dagligen. Sociala medier som Instagram, Twitter,
LinkedIn och Snapchat ökar kontinuerligt.33
Sociala medier ger möjlighet för miljontals
människor att hålla kontakten, uttrycka åsikter, dela
upplevelser och sprida information. Utvecklingen av
olika sociala medier har lett till ökande krav på transparens och snabbhet och ställer höga krav på förmågan
att kunna uttrycka sig på rätt sätt till rätt målgrupp.
Då en stor del av befolkningen är ständigt uppkopplad
finns det idag höga krav på snabba uppdateringar och
möjligheten att kunna ge snabb respons. Tiden för att
utreda, reflektera och därefter agera blir allt kortare.
Uppkomsten av sociala medier har också till stor del
fungerat så att allt fler har en plattform från vilken
man kan sprida information. Då det tidigare var bara
några förunnat, kan nu i princip alla sända vidare
information till en stor skara mottagare.

32) GfK Tech Trends, 2016
33) Internetstiftelsen i Sverige, 2015
34) Vinnova, 2016
35) www.nordic.idc.com/eng/
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Utvecklingen av sociala medier kommer att påverka
utformningen av framtidens kundtjänst. Om en resenär behöver vända sig till kundtjänst kommer hen i
framtiden troligtvis inte ringa eller ens skicka ett mail,
utan istället vilja skicka ett snabbt meddelande via
sociala medier och förvänta sig ett nästan momentant
gensvar. Detta kommer att kräva snabbare handläggningstider, behov av att finnas i samma kanaler som
resenärerna gör och även ha kompetens att hantera
dessa kanaler.
Sociala medier har också möjliggjort framväxten
av så kallad undervakning som då är en motsats till
övervakning. Det innebär att medborgare, kunder och
resenärer i allt större utsträckning kan dokumentera
oegentligheter och snabbt sprida dem i sina kanaler
för en uppkopplad publik. Denna typ av trend kommer
att ställa allt större krav på yrkesutövare att hela tiden
uppträda korrekt då det annars snabbt kan få en viral
spridning med negativ inverkan på varumärket som
följd.
SAKERNAS INTERNET BREDER UT SIG

Sakernas internet, eller Internet of things, har de
senaste åren vuxit fram som ett samlingsbegrepp för
att beskriva den utveckling som innebär att allt fler
saker i vardagen blir uppkopplade och det handlar då
inte om bara datorer och mobiltelefoner, utan om
saker som normalt inte ses som uppkopplade, det vill
säga fordon, tv- och hushållsapparater och kläder.
Dessa saker förses med små inbyggda sensorer och
processorer och kan därmed kommunicera och skapa
helt nya möjligheter. År 2020 beräknas 50 miljarder
enheter vara uppkopplade i världen. Vinnova har
exempelvis författat en vision om att svensk industri
ska vara bäst i världen på att utnyttja fördelarna med
sakernas internet.34
Inom ramen för sakernas internet håller en ny
marknad på att växa fram för så kallade wearables,
som grovt översatt innebär teknik som kan bäras på
kroppen. Exempel på detta är så kallade aktivitets
armband som kan mäta puls, antal steg och sömnmönster, och även smarta klockor såsom Apple Watch.
Enligt analysföretaget IDC fördubblades marknaden
för wearables under 2015 års andra kvartal i jämförelse
med förra året, med en försäljningsökning på 223
procent. Exempelvis såldes 3,6 miljoner enheter av
Apple Watch och tog 20 procent av marknaden.35
iBeacons är en annan komponent i en allt mer
uppkopplad värld. iBeacons är en positionstjänst för
inomhusbruk och använder sig av en extra strömsnål
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blåtandsteknik (bluetooth low energy). Flera kollektivtrafikoperatörer, exempelvis i Boston, testar att
använda iBeacons i stationsmiljöerna för att kunna
sprida platsspecifik information till resenärerna för att
kunna göra deras resa bättre. SJ, som även har skapat
en app till Apple Watch, genomför nu som första
svenska resebolag tester med iBeacon. Med hjälp av
blåtandssändarna ska kunderna få riktad information,
och tanken är att resenärerna bland annat ska kunna
få meddelanden med lösenord till wifi-nätverk, information om öppettider och tillgång till sociala medier.36
Att installera iBeacons i ett helt kollektivtrafiksystem
kan dock vara väldigt kostsamt och andra tekniker som
är billigare att använda är under utveckling.
Resenärerna blir också själva en viktig del i informationsflödet. Begreppet crowdsourcing har funnits en tid
och i trafiksammanhang innebär det att många personer
tillsammans bidrar med information för att skapa en
samlad bild av trafiksituationen. Inom vägtrafiken finns
det flera applikationer för detta där bilister kan rapportera in trafikolyckor, trängsel eller andra störningar.
Detta gör att det blir lättare att estimera faktiska res
tider samt ger möjligheten att göra andra vägval. Detta
är också tillämpbart inom kollektivtrafiken där resenärer
i realtid kan hjälpa varandra att undvika trängsel eller
att planera om sin resa om en störning uppstår. Med
hjälp av gps-positionering och mobildata kommer det
också komma nya möjligheter att bättre se resmönstren
i samhället och detta kan användas till att optimera
framtidens trafik. Frågan om personlig integritet kommer dock bli central i hur data kan komma att användas
och hur personlig data kan användas för att utveckla
trafiken.
Idag är också fordon och infrastruktur uppkopplade
i allt högre grad och denna utveckling kommer med
all sannolikhet att fortsätta. Genom gps-positionering
kan trafikutövarna ha allt bättre koll på var fordonen
befinner sig och fordonen kan i sin tur också rapportera

om antalet resenärer, temperaturer och behov av service
och underhåll. Detta kommer att leda till att istället för
att stickprovsmässigt räkna eller mäta kommer vi att
allt mer gå över till kontinuerlig bevakning. Denna
momentana statistik kommer göra systemen dynamiskt
anpassade och efterfrågestyrda. I takt med att fordon
och infrastruktur blir uppkopplade eller utrustade med
sensorer kommer underhåll i allt större utsträckning
kunna ske proaktivt.
Digitaliseringen blir också allt viktigare när det
gäller utvecklingen av våra städer. Redan idag finns det
ett brett spektrum av sensorer som kan mäta det mesta
runtomkring oss. Samtidigt skapas en aldrig sinande
informationsmängd tack vare att vi idag lever så stor
del av våra liv uppkopplade. Genom att integrera olika
datamängder och informationskanaler skapas möjligheten att utveckla framtidens smarta städer. Just
begreppet smarta och hållbara städer är relativt nytt,
men har snabbt fått en ökad betydelse internationellt.
Smarta hållbara städer kan bidra till hållbar stads
utveckling genom sammankoppling och integration
av olika sociotekniska system, aktörer, sektorer och
infrastruktur med hjälp av informations- och kommunikationsteknologin. Realtidsdata genererade från
flera olika källor, däribland sensorer, smarta elmätare,
enheter anslutna till sakernas internet och crowd
sourcing-sensorer kommer att möjliggöra feedback
i realtid för att stödja både verksamhetsbeslut och
strategiska beslut av stadsplanerare, leverantörer av
samhällsservice, industrier och medborgare.37
En baksida av en allt mer digitaliserad och uppkopplad värld är att den skapar en ny typ av sårbarhet.
Exempelvis kan det skapa en extrem handfallenhet
om datahaveri uppstår, risk för identitetsstöld kan öka
och det kan också bli möjligt för hackers att ta sig in i
system när de är uppkopplade. Detta skulle kunna
innebära att obehöriga personer kan ta kontroll över
trafik- och signalsystem och göra stor skada.

36) https://buzzter.se/spaning/sj-testar-ibeacon/
37) Smart Sustainable Cities, 2015

21

KAPITEL

22

FÖRÄNDRADE VÄRDERINGAR OCH LIVSSTILAR

Förändrade

värderingar
och livsstilar
Det sägs ibland att Sverige är det enda land som har ett ord för begreppet ”lagom”.
När det kommer till värderingar och livsstilar så är dock svenskar allt annat än lagom
utan pekas istället ut som extremer. Svenskarna tillhör bland annat de mest sekulariserade
och individualiserade befolkningarna i världen och tillsammans med Italien har Sverige
dessutom världens äldsta befolkning.

EN ALLTMER INDIVIDUALISERAD BEFOLKNING

Sedan 1980-talet har människors värderingar runt om
i världen undersökts i den stora undersökningen World
values survey och enligt undersökningsresultatet så är
Sverige det land där individens frihet bedöms som allra
viktigast. Sverige tillhör också de länder som utmärker
sig genom att de tillhöra de mest sekulära länderna i
världen.38
En tilltagande individualism ökar acceptansen för
att leva sitt liv på det sätt man själv finner gott och
detta ökar variationen i livsstil, intressen och handlingar. Allt fler vill ha det på sitt eget sätt. Kopplat till
individualiseringen är en utveckling mot allt fler
ensamboende – Sverige är det land i Europa som har
flest singelhushåll.39
Människor som bor i en storstadsregion möts också
idag av en stor mängd tjänster som är utformade för
att förstärka den individuella livsstilen samt att öka
bekvämligheten. De flesta butiker och mataffärer har

öppet sju dagar i veckan, från tidig morgon till sen
kväll, och med ett par knapptryck på telefonen kan
man göra veckans storhandling och dessutom få den
hemlevererad på den tid som passar bäst. Den nya
generationens gallerior som byggs är dessutom måna
om att samla så mycket som bara går under ett och
samma tak, allt för att göra det bekvämare och mer
attraktivt för kunden.
Individen kan idag göra mer fria val, men samtidigt
är inte alla val tillgängliga för alla. Olika medier betyder
allt mer i unga individers byggande av identitet. Valen
framstår som oändliga och man kan experimentera
med olika identiteter, men de motstridiga kraven gör
dock att unga får allt svårare att hitta rätt. Unga människors förväntningar har ökat snabbare än de faktiska
möjligheterna. Människors levnadsvillkor har markant
förbättrats, men människors förväntningar har utvecklats ännu snabbare. En upplevelse av brist ökar, trots
att de faktiska levnadsvillkoren har förbättrats.40

38) World value survey, 2014
39) Housing Statistics in the European Union, 2010
40) Bauman, 2002; Lalander & Johansson, 2007
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Människors individuella värderingar och livsstilar
kommer i framtiden få en allt större påverkan på hur
samhället utformas. Detta kommer att gälla allt från
boende, vård, skola till konsumtion och givetvis även
hur vi väljer att resa.
För kollektivtrafiken blir detta en särskild utmaning
eftersom det är en tjänst som i grund och botten inte
alls är individanpassad och det kommer heller inte vara
rimligt att anta att det ska finnas möjlighet till skräddarsydda fordon, linjedragningar eller tabeller. Däremot
inte sagt att det inte går att ta fram andra individanpassade lösningar. Trafikinformation är en central
del av den kollektiva resan och med dagens digitala
förutsättningar finns det goda möjligheter att skapa
skräddarsydd information till resenärerna i kanaler
som passar dem. Utveckling av nya sätt att för resenärer
att köpa sin biljett på och som går att anpassa efter
individuella preferenser kommer också att efterfrågas
mer. Samtidigt kommer det vara viktigt att kollektivtrafiken upplevs som enkel och intuitiv då det kommer
att finnas begränsat med tid och tålamod för komplexa
system.
SVÅRARE ATT FÅ TIDEN ATT RÄCKA TILL

Ett av de kanske mest påtagliga karaktärsdragen i den
moderna livsstilen är den tilltagande upplevda tidsbristen. Enligt en tidigare studie av SCB upplever
nästan 60 procent av svenskarna mellan 20 och 84 år
ofta eller ibland tidsbrist. Tidspressen är speciellt
påtaglig hos barnfamiljer som försöker få ihop vardagen,
för dessa är siffran hela 80 procent.41
Då många upplever att tiden i allt större utsträckning inte räcker till så ställer det ökade krav på att den
tid som finns tillgänglig tid används effektivt och detta
påverkar bland annat synen på arbetslivet. Exempelvis
visar en rapport av PWC att den så kallade millennie
generationen, det vill säga personer födda 1980-2000,
värderar möjligheter till flexibelt arbete högt. Denna
generation anser att produktivitet inte borde mätas i
antal timmar på arbetsplatsen utan i resultatet av det
faktiskt utförda arbetet. Arbetet handlar mer om någon
ting man gör än något som man går till. En betydande
andel anställda ur samtliga generationer värdesätter
till och med ett flexibelt schema så högt att det skulle
vara värt lägre lön eller fördröja befordringar.42
Då många idag upplever att de har ont om tid medför det minskad acceptans mot väntetider, köer och
upplevelsen av inte ha kontroll över sin tid. Detta ökar
kraven på resor som innebär ett effektivt tidsutnytt-

40) SCB, 2001
41) SCB, 2001
42) PWC, 2013
43) Vinnova, 2010
44) Trafikanalys, 2015
45) Julsrud et al., 2012
46) Haraldsson, 2004; Hjorthol & Nossum, 2008

24

jande. Detta innebär inte enbart att resan ska gå
snabbt, utan handlar också om att det går att använda
restiden till att exempel arbeta och även att resans tid
är förutsägbar. Här blir trafikinformation allt viktigare
och att aktuell information kan levereras i realtid. Samverkan med olika aktörer för att kunna presentera en
samlad bild och ge trafikslagsövergripande information
kommer troligen att efterfrågas allt mer. Förutom att
själva restiden ska vara effektiv kommer också högre
krav ställas på att övrig tid associerad med resan kan
utnyttjas effektivt. Ett stort utbud av tjänster i närhet
till kollektivtrafiken kan bli en konkurrensfördel om
man på ett enkelt sätt kan uträtta sina vardagliga
ärenden i samband med resan.
Många som bor i Stockholms län spenderar mycket
tid på resor mellan hem, arbete, skola och fritidsaktiviteter. För många blir tiden för själva transporten
mycket viktig och att den kan användas på ett så bra
sätt som möjligt. Istället för att bara passivt resa går
det att använda tiden till annat och exempelvis kan
arbetet påbörjas eller avslutas under själva resan.
Enligt en studie gjord av Vinnova 2010 så angav 17
procent att de arbetar när de åker eller buss.43 Det är
dock rimligt att anta att denna siffra har ökat idag på
grund av bättre uppkopplingsmöjligheter och att allt
fler äger en smartphone eller en surfplatta. En konsekvens av detta blir att allt fler kommer att vilja ha en
resandemiljö som gör att tiden kan användas till studier eller arbete. Krav på internetuppkoppling, bra
mobiltäckning och möjlighet att ladda sin telefon eller
dator under resan kommer troligtvis att öka.
Statistik visar att 17 procent av förvärvsarbetare
under en genomsnittlig månad gjorde minst en telefonkonferens. 8 procent gjorde minst en videokonferens.
Av de som förvärvsarbetar är det också ungefär en
femtedel som ibland arbetar på distans. Arbete på
distans förekommer mer i storstadsregioner än i andra
delar av landet. Bland de förvärvsarbetande är det 65
procent som kan koppla upp sig mot sin arbetsplats
datasystem.44 Forskningen visar inga entydiga resultat
huruvida virtuella möten påverkar det faktiska resandet, men en studie från Norge visar att många tjänstemän, speciellt de som gör många resor, har en positiv
inställning till att tekniken kan ersätta en del av res
andet.45 Mer arbete på distans bör innebära färre resor
till och från arbetet, men dessa resor kanske byts ut
mot resor med andra ärenden och någon tydlig total
minskning av resandet eller förändrat resebeteende
går inte att se.46
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Det är svårt att uttala sig om huruvida vi kommer
att resa mer eller mindre framöver, med det finns
indikatorer på att vissa resor inte kommer att göras i
lika stor omfattning, såsom resor till och från arbetet,
resor för möten i arbetet och att en del, framför allt
yngre män, spenderar allt mer tid hemma. Förändras
antalet resor som görs, så kan antalet resor som görs
med kollektivtrafik också ändras, men inte nödvändigtvis andelen resor med kollektivtrafik. Det finns mycket
osäkerhet kring hur den så kallade millenniegenerationens resebeteende kommer att se ut framöver. Frågan
är om de kommer att ha andra värderingar och resa
annorlunda eller om de bara har en fördröjd utveckling
mot det resebeteende som tidigare generationer har.
Den traditionella rusningstiden kommer troligtvis
att förändras och att det istället för två tydliga toppar
på dagen kommer resandet att spridas ut allt mer.
Frågan är om begreppet hög- och lågtrafik ens kommer
att användas i framtiden. Detta på grund av att arbetstider och arbetsplatser kommer att bli flexiblare, men
också på grund av att det kommer vara en allt större
mängd människor som kommer att röra sig ute i
begränsade system vilket kommer att pressa ut resenärsströmmarna och att all trafik kommer att upplevas
som dagens högtrafik.
ÄGANDET BLIR MINDRE VIKTIGT

Generation Z är postmillenniumgenerationen och är
född mellan cirka 1995-2015. Det är den första generation som inte levt utan mobiltelefon, socialt nätverkande och onlinevideos. Förståelsen av deras digitala
vanor och hur dessa förändrar och påverkar andra
områden i deras liv kommer att bli väsentlig i framtida
tjänsteutveckling.47 Inom denna generation finns det
också en större vilja att dela tjänster och varor än i
tidigare generationer48 och vi befinner oss just nu i
startgroparna på det som kallas den nya delningsekonomin. Denna innebär att allt fler är villiga att dela
eller låna för att lösa sina behov. Idag finns en rad
möjligheter att dela exempelvis bostäder, bilar, cyklar,
kläder med mera.
Delningsekonomins framfart syns även på det allt
större intresset för att vara medlem i en bilpool. Jämfört att äga en bil kan det vara privatekonomiskt fördelaktigt att istället vara medlem i en bilpool då exempelvis kostnader för parkering, service och försäkring
försvinner. I Sverige finns idag ett femtiotal bilkooperativ och bilpooler. Exempelvis har bildelningsföretaget
Sunfleet växt ordentligt de senaste tre åren och har

idag över 9000 medlemmar, vilket innebär att omsättningen ökat från 6 till 21 miljoner.49 En undersökning
genomförd av Demoskop på uppdrag av OKQ8 visar att
tre av tio stockholmare är intresserade av medlemskap
i en bilpool.50 Idag är visserligen endast en procent av
stockholmarna medlemmar i en bilpool men det finns
god anledning att tro att detta kommer att bli vanligare
i framtiden.
Delningsekonomin kommer troligtvis kunna ha en
positiv påverkan på utvecklingen för ett mer hållbart
resande om det leder till att fler inte har behovet av att
äga en egen bil. Dels så kommer troligtvis det slentrianmässiga bilåkandet att minska, dels att framkomligheten på vägarna kan bli bättre med färre antal bilar i
omlopp. Dock kan det vara så att bilkörandet faktiskt
ökar om användarna år sådana som kanske inte alls
hade valt bil ifall bilpooler inte funnits tillgängliga.
Behovet av bilism kommer troligtvis inte någonsin
att försvinna, men däremot inte sagt att det inte kan
förändras. Ägande kommer att bli mindre viktigt, men
flexibiliteten blir allt mer betydelsefull. Den nya typen
av tjänster som delningsekonomin öppnar upp för kan
komma att ha stor påverkan på vem det är som i framtiden kommer att erbjuda kollektivtrafik. Tjänsten
Uber har i dagsläget mest setts som en utmanare till
den traditionella taxibranschen, men under sommaren
2015 tog Uber nästa steg med att lansera en tjänst som
heter ”smart routes” i San Fransisco. Tjänsten går ut
på att Uberbilar åker längs med strategiska pendlingsrutter som syns som linjer på en karta i en mobilapp
vilket gör det till en mer direkt utmanare till traditionell busstrafik.
HÄLSA STÄNDIGT I FOKUS

Hälsa har under senare år vuxit fram som ett viktigt
livsideal för allt fler svenskar. Idag ligger långt mycket
mer i hälsobegreppet än att bara få vara frisk. Det
handlar om att satsa på sig själv och sin träning och
gärna visa upp för omvärlden att man gör det. Målsättningen handlar om att skapa en stark och en lycklig
kropp. Enligt EU:s opinionsinstitut Europabarometern
säger sig 70 procent av svenskarna motionera minst
en gång i veckan vilket innebär att svenskarna tillhör
de som tränar mest i Europa.51
Hur motionerandet går till har ändrats genom
historiens lopp. Under 1930-talet handlade det till stor
del om motionsgymnastik i stora grupper, på 1960talet tränade svenskarna framför tv-apparaterna och
på 1980-talet växte en folkrörelse med Friskis & Svettis

47) http://www.inculture.com/2015/12/13/generation-z/
48) http://www.nielsen.com/lb/en/press-room/2014/global-consumers-embrace-the-share-economy.html
49) http://www.svd.se/bilpoolen-allt-popularare
50) http://www.mynewsdesk.com/se/okq8/pressreleases/ny-demoskopundersoekning-dagens-unga-mobilitet-allt-viktigare-i-framtiden-1136198
51) http://www.dn.se/livsstil/svenskar-tranar-mest-i-eu/
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fram. Nu ligger fokus snarare på mer extrem motion
och en stor del svenskar tränar nu på ett sätt som bara
elitidrottare förut gjort och tävlingsformer som maratonlopp och triathlon har i det närmaste blivit folksporter. Undersökningar pekar på att det framförallt
är högutbildade personer i storstäderna som är mest
engagerade i sin hälsa vilket pekar på att hälsa också
blir en klassfråga. Överlag är hälsan i Stockholms län
god och blir allt bättre. Det finns dock stora skillnader
i livsvillkor, levnadsvanor, och hälsa inom länet. Att
utvecklingen hittills varit god är inte någon garanti för
att det ska fortsätta vara så.
Det är påvisat att kollektivtrafikens resenärer får
mer vardagsmotion än bilister. Att gå till och från
hållplatser och stationer ger positiva hälsoeffekter och
minskade vårdkostnader för samhället på sikt. Flera
kollektivtrafikaktörer väljer att lyfta fram detta som
ett argument för kollektivtrafiken och exempelvis har
Transport for London publicerat världens första
”transport health action plan” vars mål är att förbättra
Londonbornas hälsa. Satsningar ska bland annat göras
för att göra vägarna grönare, säkrare och mer inbjudande för fotgängare och cyklister.52 I Västra Götaland
lanserades under hösten 2015 en kampanj tillsammans
med Friskis& Svettis-föreningar i Västra Götaland för
att locka till en hälsosam livsstil genom träning och
smarta resor.53
EN ÅLDRANDE BEFOLKNING

Att vi överlag bli friskare syns också på det faktum att
vi lever längre. Sverige är ett åldrande samhälle där fler
och fler kan räkna med att få fira sin hundraårsdag och
dessutom vid tämligen god vigör. Tillsammans med
Italien så har Sverige faktiskt världens äldsta befolkning. Idag har Sverige över 9,6 miljoner invånare och
av dessa är 1,8 miljoner över 65 år och 800 000 är över
75 år. Åldrandeprocessen i de länder där processen
började tidigt, som Sverige, får dock inte samma
utveckling som andra länder framöver, utan blir mer
avtagande. Sverige är ett av de länder där andelen
äldre tidigt var ganska hög och utvecklingen framöver
förväntas därför inte vara så dramatisk som i vissa
andra länder.54 I Stockholms län förväntas medelåldern
öka från 38,5 år till 38,9 år mellan åren 2014 och 2024.
Andelen 65 år och äldre förväntas öka från 15,7 till 16,3
procent och andelen 80 år och äldre från 3,9 till 4,6
procent.55

52) http://www.emta.com/spip.php?article918&lang=en
53) http://rt-forum.se/nyheter/friskare-med-kollektivtrafik/
54) Lanzieri, 2011
55) SLL TRF, 2015
56) SCB, 2015a
57) Kelley-Moore and Lin, 2011; Alwin, 2012
58) SCB, 2006
59) Johansson et al., 2015
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Andelen i de förvärvsaktiva åldrarna minskar framöver, både på grund av en ökande andel äldre och en
ökande andel yngre. Som en följd av denna förändring
ökar den demografiska försörjningskvoten, det vill säga
andelen som inte arbetar jämfört med dem som arbetar,
från 0,73 år 2014 till 0,93 år 2060.56 Detta innebär att
personer i förvärvsarbetande ålder per person kommer
att behöva försörja allt fler personer i icke-förvärvs
arbetande ålder. Detta kommer att innebära nya utmaningar för samhällets strukturer. Efterfrågan och kostnaderna för sjukvård och äldreomsorg kommer
troligtvis öka och frågan om pensionsålder kommer
att vara fortsatt aktuell.
Samtidigt kommer framtidens äldre till stor del
vara präglade av dagens värderingar – det vill säga
även de drivas av individualistiska värderingar och de
kommer ställa höga krav på individbaserade lösningar.
Traditionellt sett har pensionärer oftast setts som en
relativt homogen grupp, men kommande pensionärer
kommer att ha en mycket större variation vad gäller
intressen, livsstilar och värderingar. Detta hänger
mycket samman med vilken typ av liv man har levt
tidigare.57 Generellt sett har äldre personer mer pengar
att röra sig med nu, men fortfarande finns det grupper
av äldre som lever på en väldigt låg inkomst. Framför
allt är det ensamstående kvinnor.58 Allt fler personer
över 65 år fortsätter att vara aktiva i arbetslivet, även
om det inte är så många ännu, vilket påverkar deras
inkomst och aktivitetsmönster.59
Fler äldre i kollektivtrafiken kommer att ställa nya
krav på anpassning och hur resorna utformas. Det kan
handla om tydligare information, högre komfort, fler
sittplatser, etc. Äldre reser oftare på andra tider än i
rusning och har många gånger inte lika bråttom som
yngre. Aktiviteter och upplevelser kommer att vara en
viktig del för framtidens pensionärer. Nya generationer
äldre kommer dessutom att vara betydligt mer vana
att resa än tidigare generationer. Sett till ekonomiska
förutsättningar kan fler äldre i samhället komma att
innebära kostsamma investeringar i vård och omsorg,
vilket skulle kunna vara till nackdel för kollektivtrafiksatsningar som delar samma budget i Stockholms län.
Även en allt större andel av bilisterna kommer att
utgöras av äldre. Många förare i trafiken kommer att
ha längre reaktionstider, nedsatt syn eller svårt med
mobiliteten. För närvarande finns över en miljon äldre
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körkortsinnehavare. Om tjugo år är gruppen ungefär
dubbelt så stor.
En fråga som kan bli aktuell är hur framtidens
rabattsystem kommer att se ut med en större andel
äldre i kollektivtrafiken. Kommer exempelvis det vara
lika berättigat med en prissänkning enbart baserat på
att man fyller 65 om utvecklingen går mot piggare,
friskare och mer välbeställda 65-åringar eller kan en
ändring bli aktuell?
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En vidgad syn på

hållbarhet

Insikten om att konsumtion, produktion och samhällsutveckling måste ske på ett hållbart
vis sprider sig allt mer inom samtliga branscher. Traditionellt sett har hållbarhet till stor
del fokuserat på de ekologiska aspekterna men nuförtiden pratas det om tre hållbarhets
perspektiv: ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet.

HÅLLBARHET UR FLERA PERSPEKTIV

Under 1980-talet och det tidiga 90-talet handlade
mycket av hållbarhetsforskningen om miljön och om
miljörelaterade frågor. I och med publiceringen av den
så kallade Brundtlandrapporten 1987 fick begreppet
hållbarhet en enorm spridning och idag är det troligtvis ett av de mest använda, och kanske missbrukade,
begreppen. Miljöfrågor och klimatförändringar hade
visserligen studerats av miljöforskare redan tidigare,
men i och med hållbarhetsbegreppets etablering sattes
miljöfrågorna i direkt relation till såväl ekonomiska
som sociala hållbarhetsfrågor.60
Miljömässig hållbarhet handlar i korthet om att
dagens generationer inte ska nyttja jordens resurser på
ett sådant sätt att det äventyrar framtida generationers
chanser att leva ett fullgott liv, eller att den biologiska
mångfalden hotas.61 Ekonomisk hållbarhet handlar å
sin sida om att hushålla med jordens resurser, och att
såväl stater som företag måste ta sitt ansvar för att detta
ska lyckas.62 Inom hållbarhetsforskningen har relationen
mellan miljö och ekonomi studerats åtskilligt, men det

är egentligen först under senare år som social hållbarhet
har uppmärksammats på allvar inom forskningen.63
Social hållbarhet är emellertid ett betydligt tvetydigare
begrepp än de två andra. Allt från jämlikhet, rättvisa
och jämställdhet till mångfald och yttrandefrihet kan
inkluderas i social hållbarhet. Sannolikt har begreppets
paraplyliknande karaktär bidragit till att stora delar av
forskarvärlden tidigare inte närmat sig social hållbarhet som ett praktiskt problem till vilket det går att
finna eller utveckla vetenskapliga lösningar.
ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT

Idag är det belagt att människan har haft en påverkan
på klimatet och att utsläpp av växthusgaser är idag de
högsta någonsin. Detta har medfört att temperaturen i
luften och världshaven har ökat, glaciärerna minskat
och havsnivåerna stigit. Sedan 1950-talet går det också
observera förändringar i mängden extremt väder. Om
växthusgasutsläppen fortsätter i denna takt, kommer
jordens medeltemperatur fortsätta stiga vilket kommer
att få svårreparerade följder för såväl ekosystemen som

60) Hopwood, et al, 2005; Farley och Smith, 2013.
61) Goodland och Daly, 1996
62) Anand och Sen, 2000
63) Littig och Grießler, 2005
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människorna.64 För att verka för en hållbar utveckling
har Sverige antagit flera klimat- och miljömål, där det
övergripande är generationsmålet. Enligt detta är
målet för miljöpolitiken ”att till nästa generation lämna
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta,
utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför
Sveriges gränser”.65
Klimatförändringar och miljöpåverkan är en central
del i den nu rådande samhällsdebatten. Stora insatser
har redan gjorts på detta område men större insatser
kommer att krävas för att vända dagens hårda miljöbelastning och dagens konsumtionsbeteende kommer att
behöva ändras. Exempelvis behöver utsläppen av
växthusgaser minskas och energi behöver produceras
på ett sätt så att miljöbelastningen blir så liten som
möjligt. Miljöproblematiken är komplex på det sätt att
det är en fråga som måste hanteras både på global och
lokal nivå. Arbetet med att ställa om världsekonomin
till att minska klimatpåverkan har gått trögt även om
det vid klimattoppmötet i Paris 2015 fattades beslut
om att den globala uppvärmningen ska stanna under 2
grader och med ambitionen att stanna på 1,5 grader.
Den framtida teknikutvecklingen kommer att vara
central för att åstadkomma en mer hållbar energiproduktion. Exempelvis görs nu satsningar på att öka
mängden solenergi. I höstbudgeten 2015 höjde regeringen kraftigt bidraget till solceller – från 50 till 390
miljoner kronor per år.66
I takt med att klimatfrågan hamnat allt högre på
den politiska agendan har antalet studier som fokuserar på transportsektorns klimatutsläpp ökat. I flera
studier poängteras behovet av teknikutveckling och
omställning av energisystem såväl som behovet av
förändringar av attityder, livsstil, normer och värderingar av transportsystemets användare. En grund
läggande slutsats från dessa studier är att trenden med
ständigt ökande transportvolymer behöver brytas för
att de tekniska framstegen ska göra någon nytta när
det gäller radikala minskningar växthusgasutsläpp.67
Ett förändrat klimat i Sverige skulle kunna få flera
effekter såsom höjda vattennivåer och mer extremt
väder och detta kan medföra stora konsekvenser för
infrastrukturen och kollektivtrafiken. Frekventa snöoväder och översvämningar kan orsaka stora trafikstörningar, men om vi går mot mildare vintrar kan detta
medföra att färre störningar uppstår. När nederbörden
ökar finns risk att järnvägar och vägar spolas bort och
brokonstruktioner skadas. Även riskerna för ras, erosion
och skred ökar. Högre temperatur minskar risken för

rälsbrott på vintern men medför ökat behov av underhåll av järnvägen på sommaren. Tjälskadorna på
vägnätet minskar, men värme och vatten ger nya typer
av skador. Kraftiga vindar ökar också risken för stormfällning av skog, vilket ger konsekvenser för bland
annat järnvägens elförsörjning.68 Oavsett vilken roll
kollektivtrafiken får i framtiden förefaller det viktigt att
på både lång och medellång sikt ta höjd för ett varmare
klimat. Komplexa system, som kollektivtrafiksystemen,
kommer att behöva förstärkas när exempelvis extremväder blir vanligare.
STÄDERNAS ROLL I EN HÅLLBAR UTVECKLING

I takt med den fortsatta urbaniseringen kommer planeringen av städer att bli central i utmaningen att skapa
en bättre miljö. Krav kommer att ställas på sättet som
stadsmiljön planeras och bebyggs för att ge bättre
grundförutsättningar för en hållbar livsstil. Trenden
mot tätare och kollektivtrafiknära bebyggelse kommer
sannolikt att förstärkas. En ökad bebyggelse av såväl
bostäder och infrastruktur kommer att medföra en
belastning på miljön men storstaden ger också möjlighet till effektivare samhälls- och försörjningssystem,
vilket gör att en lokalt ökad belastning i storstadsregionerna kan innebära en totalt sett minskad belastning
för helheten. Likväl innebär urbaniseringen en omfattande lokal miljöpåverkan i berörda områden, vilket
behöver hanteras för att begränsa utbyggnadens ekologiska effekter, slå vakt om väsentliga naturvärden och
ekosystemtjänster, samt klimatanpassa bebyggelsen.69
En hög befolkningstäthet möjliggör skalbara lösningar
för återvinning och en hållbar livsstil som landsbygden
inte förmår. Under de senaste decennierna har fokus i
stadsplaneringen svängt från att bygga städerna för
biltrafik till att allt mer prioritera gång-, cykel- och
kollektivtrafik, åtminstone i städernas centrala delar.70
Som en följd av fler tätbebyggda områden som då
även ska vara kollektivtrafiknära så blir problem som
bullerstörningar och luftföroreringar allt viktigare att
hantera. Trots att luftkvaliteten i Stockholm har blivit
bättre under de senaste årtiondena så klaras varken
EU:s gränsvärden eller svenska miljökvalitetsnormer.
De största problemen kommer från inandningsbara
partiklar och kvävedioxid, vilka främst beror på utsläpp
från vägtrafiken. Höga halter av luftföroreningar kan
leda till luftrörsbesvär och allergier samt på längre sikt
även cancer. Buller är ett annat hälsoproblem som
skapar stress, högt blodtryck och förkortar liv. En
fortsätt förtätning i Stockholm och ännu mer trängsel

64) IPCC Climate Change, 2014
65) http://www.regeringen.se/regeringens-politik/sveriges-miljomal/malet-for-miljopolitiken/
66) http://fastighetstidningen.se/stora-satsningar-pa-solceller-i-budgeten/
67) Schwanen et al, 2011; Åkerman, 2011; Givoni & Banister (2013)
68) Trafikverket, 2014
69) SLL TRF, 2015
70) Trafikverket, 2014
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lär öka nivåerna ytterligare. Redan idag satsas det på
att hantera buller vid själva källan, genom exempelvis
bullerskärmar, och detta kommer vi troligtvis att se en
ökning av. Exempelvis har Sveriges första busshållplats
som dämpar buller invigts vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Hållplatsen är en testarena för ljud
dämpande teknik och utgör även den ena ändhållplatsen
för den nya elbusslinje som invigdes den 15 juni 2015.71
Projektet går ut på att störande trafikljud och buller
dämpas med hjälp av avancerad teknik, som skapar
en behagligare ljudupplevelse. I Göteborg testas också
en ny teknik för att minska spårvägsbuller. Genom att
kapsla in spårvägsräls i gummi minskas spridningen
av stomljud till omgivningen med upp till tio decibel.
Detta bedöms kunna öppna nya möjligheter för
bostadsbyggande längs med befintliga spårvägar.72
ÖKAT BEHOV AV FÖRNYBAR ENERGI

I Sverige står transportsektorn för cirka en tredjedel av
utsläppen av växthusgaser, tätt följd av industrin samt
el- och fjärrvärmeproduktionen.73 Transportsektorn är
således det politikområde där störst insatser krävs för
att de miljömässiga dimensionerna av hållbarhet ska
uppfyllas. I svensk transport- och miljöpolitik speglas
detta i målen om en fossiloberoende fordonsflotta till
2030 och inga nettoutsläpp till 2050. Dessa målbilder
omfattar en vision med en drastisk omställning av
transportsektorn på kort tid. En fossiloberoende fordonsflotta till 2030 har av Trafikverket tolkats som en
80 procent reduktion av transportsektorns växthusgasutsläpp jämfört med 2004 års nivåer. I absoluta tal
innebär det en reduktion från ca 19 miljoner ton till
ca 3,8 miljoner ton.74
Statistik från Sveriges Bussföretag visar att bussarna
blir allt mer energieffektiva. Över 80 procent av bussarna
i den upphandlade trafiken har Euro V- eller Euro VImotorer och antalet bussar som går på förnybar energi
som RME, HVO och biogas ökar också starkt i antal.75
ELEKTRIFIERINGEN EN VIKTIG PUSSELBIT

Globala prognoser visar att det totala energibehovet
kommer att öka med 40 procent till 2040. En ökning
på ”bara” ca 1,1 procent per år kopplas till att energieffektivare lösningar utvecklas. Behovet av olja kommer
också fortsätta att öka, men huvudsakligen i utvecklingsländer. Under perioden fram till 2040 förväntas
elbehovet öka med nästan 80 procent. Även om fossila
bränslen kommer fortsätta att vara dominerande, så
kommer biogas, etanol och biodiesel bli allt vanligare

och det stora paradigmskiftet som vi nu står inför
handlar om elektrifieringen av vägtrafiken. Genom att
en större del av buss- och biltrafik körs på el så kommer detta innebära sänkt energianvändning, minskade
utsläpp och minskade bullernivåer. Runt om i världen
pågår allt fler projekt med satsningar på elbusstrafik
och troligtvis kommer detta inom ett de närmaste åren
bli en alltmer dominerande framdriftsform.
Eldriven busstrafik medför stora miljömässiga
fördelar, särskilt vad gäller sänkt energianvändning,
ökad attraktivitet och kan med tiden sänka trafikdriftskostnader. Nyutvecklade tekniska lösningar som ännu
inte serietillverkas kan dock vara dyra samt ökar risken
för driftstörningar och avsaknaden av standardisering
kan leda till beroende av enstaka leverantörer. Övergång till eldriven busstrafik medför också kostnader för
laddinfrastruktur och nya fordon. Olika affärsmodeller
används runt om i världen vad gäller vem som finansierar, upphandlar och äger infrastruktur och fordon
för eldriven busstrafik. För busstrafiken kan det innebära etablering av nya aktörer såsom energileverantörer
som siktar på att leverera eldriven busstrafik som en
tjänst.
Men även om elektrifieringen är på stark frammarsch i Europa är det viktigt att inte glömma att det
ser annorlunda ut i andra delar av världen där transporter i stor utsträckning förlitar sig på olja för att
hantera ett ökat resande. Man får också ha i åtanke att
om privata elbilar får ett bredare genomslag så kan
kollektivtrafikens miljöargument minska. Än så länge
verkar det dock gå långsamt även om satsningar görs i
form av elbilspremier och utökade laddningsstationer.
Försäljningen av elbilar i Sverige mer än fördubblades
under 2015, men fortfarande är inte ens var hundrade
ny bil en ren elbil.76
SOCIAL HÅLLBARHET ALLT MER I FOKUS

Under de senaste decennierna har Sveriges befolkning
blivit allt mer heterogen. Den sociala sammanhållningen verkar dock vara fortsatt stark. Andelen personer
som känner sig otrygga när de går ut ensamma sent på
kvällen i det egna bostadsområdet har minskat från
21 procent 2006 till 15 procent 2015. Även andelen
personer som oroar sig i stor utsträckning för brotts
ligheten i samhället har minskat från 29 procent 2006
till 22 procent 2015. Det är dock betydligt vanligare att
kvinnor känner sig otrygga än att män gör det. Andelen
otrygga är särskilt hög bland de yngsta och äldsta
kvinnorna.77

71) http://www.bussmagasinet.se/2015/05/varldsunik-busshallplats-skapar-tystnad
72) http://fastighetstidningen.se/minskat-trafikbuller-med-ny-teknik/
73) Naturvårdverket, 2015
74) Trafikverket, 2010
75) http://www.infrastrukturnyheter.se/2015/05/bussarna-blir-alltmer-energieffektiva
76) http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/elbilsboom-en-piss-i-mississippi/
77) BRÅ, 2015
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Samtidigt som den sociala sammanhållningen i
Sverige idag är stark, pågår olika förändringar som kan
öka skillnaderna och riskerar att minska kontakterna
mellan grupper på ett sätt som i framtiden kan innebära nya utmaningar för sammanhållningen. Dit hör i
första hand utanförskap och ekonomisk ojämlikhet,
ökad etnisk och kulturell mångfald, individualisering
och ett allt mer fragmenterat medielandskap.
Som en följd av urbaniseringen växer Stockholms
regionen och segregationen mellan vissa typer av
områden blir allt mer framträdande. I vissa områden
är koncentrationen av sociala problem högre och sysselsättningen betydligt lägre än andra och andelen av
befolkningen som är beroende av försörjningsstöd är
betydligt högre än riksgenomsnittet. Dessa områden
har fått sin karaktär gradvis genom att de inrikes födda
som tidigare bodde där successivt har valt att flytta.
De som främst flyttar in är nyanlända utrikes födda
varav många inte har ett arbete. Utrikes födda som har
arbete väljer däremot att inte flytta in i dessa områden
eller lämnar dem när de får möjlighet. Problemet med
dessa områden är inte den etniska sammansättningen
i sig själv utan att den sociala sammansättningen av
de boende med hög arbetslöshet och ett utbrett
bidragsberoende ger sämre förutsättningar för alla
som bor där.78
En fortsättning på den trenden kommer leda till en
ökad risk för utanförskap och polarisering mellan olika
samhällsgrupper. Statistik från SCB visar att det så
kallade utanförskapet är ojämnt fördelat mellan landets
kommuner och så även vad gäller kommunerna i
Stockholms län. Danderyd, Täby och Lidingö tillhör de
kommuner med lägst utanförskap medan Södertälje,
Botkyrka och Nynäshamn har desto högre.79
I många av de mest segregerade stadsdelarna i de
svenska storstäderna har de olika trafikslagen separerats fysiskt. Där är gatunätet dimensionerat för bilar
och byggt för att undvika genomfartstrafik. Trafik
anläggningarna fungerar inte sällan som fysiska barriärer. Gång- och cykelstråk saknas ofta längs de större
vägarna. Flera av områdena ligger dessutom långt ut i
änden på en kollektivtrafiklinje med jämförelsevis lång
restid till centrum. I praktiken blir stadsdelarna ganska
isolerade. Få besökare letar sig dit och många som bor
där tar sig sällan därifrån. I många svenska storstadskommuner sker nu en betydande kraftsamling för att
förbättra förutsättningarna för integration i sådana

stadsdelar.80 Infrastruktur och kollektivtrafik kan ge
förutsättningar för att binda samman olika stadsdelar
och områden och därigenom ge områden som präglas
av svag integration en möjlighet att kopplas ihop med
den övriga regionen, genom att tillgängliggöra arbetstillfällen, utbildning, vård och kultur.
Detta blir ännu viktigare för nyanlända som kan
karakteriseras som mer beroende än andra grupper
av kollektivtrafik eftersom körkorts- och bilinnehavet
är lägre hos dem och cykeln inte är ett färdmedel som
de flesta är vana vid använda.81
Förutom att tillgängliggöra regionen genom infrastrukturens utformning så kan arbete inom social
hållbarhet också bedrivas i form av kravställande. Allt
fler myndigheter och företag ser nu över hur integration och minskad arbetslöshet kan nås genom exempelvis upphandlingar. Under 2015 fick exempelvis
Trafikverket i uppdrag av regeringen hur myndigheten
skulle kunna bidra till att fler arbetslösa kommer in
på marknaden. Slutsatsen från utredningen blev att
sysselsättningskrav ska komma att införas i alla kontrakt, men att utformningen skulle kunna variera.82
Både Swedavia83 och Keolis84 har startat samarbeten
med Arbetsförmedlingen för att kunna minska arbetslösheten. Åtgärderna handlade då om införandet av
praktikplatser för långtidsarbetslösa samt utbildningar
för nyanlända.
FORTSATTA SKILLNADER MELLAN
MÄNS OCH KVINNORS RESANDE

En annan del av den sociala hållbarheten handlar om
jämställdhet och inom transportpolitiken så kan denna
ta sig uttryck i form av exempelvis tillgänglighet och
pendlingsmönster. Det är viktigt att poängtera att
skillnader i resmönster inom könen är stora och skiljer
mycket beroende på ålder, inkomst, utbildning etcetera
och dessa skillnader är ofta större än de mellan könen.
Men för kvinnor och män som grupp kan det ändå
konstateras att det finns genomgående skillnader. Män
reser exempelvis längre och mer med bil än vad kvinnor
gör. Om kvinnor och män arbetar heltid gör de lika
många arbetsresor, men eftersom en större andel
kvinnor arbetar deltid gör de totalt sett färre arbets
resor. Kvinnor har körkort och tillgång till bil i mindre
utsträckning än män och kvinnor reser mer med kollektivtrafiken.85

78) DS 2013:19
79) SCB, 2014
80) Trafikverket, 2014
81) Lewin et al., 2006
82) http://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2015-11/sa-kan-myndigheter-bidra-till-minskad-arbetsloshet/
83) http://www.infrastrukturnyheter.se/2015/11/swedavia-erbjuder-unga-arbetsl-sa-praktik
84) http://www.bussmagasinet.se/2015/11/keolis-rekryterar-bussmekaniker-bland-nyanlanda
85) SL, 2012
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I transportsammanhang refereras det ofta till
begreppet ”transportbehov”. Detta är problematiskt
eftersom begreppet ”behov” leder tankarna till något
förutbestämt och slutgiltigt. I själva verket handlar det
om en transportefterfrågan, eller ibland snarare önskemål om transporter. Dessa styrs av demografiska och
socioekonomiska faktorer liksom det transportutbud
som erbjuds. Män och kvinnor har olika erfarenhetsvärldar och förutsättningar, baserade på förväntningar
och normer i samhället, snarare än olika behov. Det
centrala för att uppnå jämställdhet är att inte utgå från
att män och kvinnor har olika behov, utan att män och

kvinnor ska ha samma makt. En person med möjlighet
att utbilda sig och försörja sig har lättare att komma
till tals och få inflytande på samhällets olika arenor
och bättre möjligheter att påverka sin egen situation.
Ekonomisk jämställdhet är därmed en nyckel till att nå
de övriga jämställdhetsmålen. Både män och kvinnor
bör uppmuntras att göra kortare resor, cykla mer och
gå oftare samt använda kollektivtrafiken vid fler resor.
Det blir av central betydelse att minimera restidskvoten
mellan kollektiv- och biltrafik och att skapa smidiga,
trygga och attraktiva bytespunkter som möjliggör
snabba byten och minimerade väntetider.
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En komplex marknad i

förändring

Kollektivtrafiken verkar på en komplex marknad som styrs av såväl politiska som marknads
mässiga krafter. Trenden visar på en alltmer turbulent utveckling vad gäller såväl politiskt
styre, finansieringsformer som nya ekonomiska utmaningar.

UTMANINGAR FÖR DEN SVENSKA EKONOMIN

FÖRÄNDRAT POLITISKT LANDSKAP

2008 utlöstes en världsomspännande ekonomisk kris
vilket ledde till att bank- och kreditbranschen försattes
i stora svårigheter. Bakgrunden till finanskrisen var en
kraftig expansion av utlåning över hela världen under
det senaste decenniet. Centralbanker, framför allt den
amerikanska, bäddade för utlåningen genom att hålla
styrräntorna låga i efterdyningarna av den förra lågkonjunkturen, den efter IT- och telekomkraschen i
början av 2000-talet.86 Krisen kom att bli utdragen och
drabbade EU hårt med följd att arbetslösheten ökade
kraftigt samt att eurosamarbetet utsattes för stora
påfrestningar.
I spåren av finanskrisen har den ekonomiska
utvecklingen i Europa gått trögt men Sverige har klarat
sig förhållandevis bra jämfört med andra länder. I flera
av EU:s 28 medlemsländer ligger arbetslösheten fortfarande betydligt högre än i Sverige. Även andra indikatorer visar att den svenska ekonomin återhämtat sig
något snabbare än genomsnittet. Samtidigt är EU
Sveriges handelspartner, så när ekonomin väl börjar ta
fart igen går det att vänta sig ännu större positiva
effekter på den svenska ekonomin.87

Som en följd av den ekonomiska krisen har arbetslösheten ökat kraftigt i många länder. Detta kombinerat
med den senaste tidens stora flyktingströmmar har
medfört att flera högerextrema partier växt fram, såväl
internationellt som i Sverige. Då en stor del av de
svenska partierna under de senaste åren rört sig mot
mitten av den politiska skalan, har detta inneburit att
det politiska landskapet är under stor förändring.
Tiden då majoritetsstyre gick att uppnå för ett eller två
partier är troligtvis förbi utan den politiska kartan
kommer istället att präglas av minoritetsstyren samt
idoga förhandlingar. Detta kommer att gälla för såväl
riket, landstingen och kommunerna och kan få påverkan på beslutsfattandet när det gäller utformandet av
befintlig trafik samt nya investeringar.
Det finns också indikationer på att kartan kan
komma att ritas om vad gäller ansvar mellan olika
instanser. Under hösten 2015 fördes flera synpunkter
fram kring en översyn av Sveriges län och att istället
satsa på regionbildning, där det nu i Stockholm också
finns enighet mellan de politiska blocken för en sådan
utveckling. Syftet med detta skulle vara att skapa ett

86) Ekonomifakta, 2008
87) Ekonomifakta, 2014
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bättre samarbetsklimat kring frågor rörande bostadsoch arbetsmarknaden, kollektivtrafiks- och sjukvårdsfrågor samt utbildning. Genom en regionbildning
skulle tydligare beslutsstrukturer kunna skapas och det
regionala utvecklingsansvaret skulle överföras från den
statliga länsstyrelsen till regionen.88
EN ESKALERANDE KOSTNADSUTVECKLING

Historiskt sett har välfärdens kostnader ökat med cirka
1 procent per år utöver vad som kan förklaras enbart
av den demografiska utvecklingen. Troligtvis kommer
detta att gälla även för den framtida utvecklingen,
vilket leder till ett finansieringsgap mellan efterfrågan
och resurser. Hur stort detta gap kommer att bli kommer
till stor del bero på hur ambitionerna för välfärdssektorn
kommer att se ut samt vilka finansieringsformer som
kommer att vara acceptabla. I länder som Sverige, där
offentlig finansiering av välfärdssektorn dominerar,
väcks frågan om var den framtida gränsen för den
offentliga respektive privata finansieringen för olika välfärdstjänster bör gå för att säkerställa att både välfärden
och de offentliga finanserna är långsiktigt hållbara.89
Diskussionen om kostnadsutvecklingen i kollektivtrafiken samt hur framtida investeringar ska finansieras är ständigt aktuell och kommer att fortsätta vara
det. Kostnaderna för kollektivtrafiken fortsätter näm
ligen att öka utan att resandet hänger med. Statistik
från 2014 och visar att resandet inte ökar i den takt
som behövs för att nå det fördubblingsmål som man
kommit överens om i kollektivtrafikbranschen.90
Kollektivtrafiken har varit föremål för upphandling
sedan början av 1990-talet och inledningsvis visade
upphandlingarna på mycket gott resultat. Sedan slutet
av 1990-talet har dock kostnadsökningen varit påtaglig
med en ökning på 65 procent per kilometer busstrafik.91
Upphandlingsreglerna är tekniskt och juridiskt
komplicerade och de upphandlingar som gjorts har
ofta gällt mycket stora kontrakt. Det har bidragit till
en marknad där några få, stora, utlandsägda bolag priskrigat om marknadsandelar. De mindre svenskägda
bolagen har då startat samverkansbolag – som samordnar sina anbud – för att kunna konkurrera.
Det har i sin tur lett till att konkurrensen är ojämnt
fördelad över landet.
För kollektivtrafiken kommer en utmaning bli att
försöka erbjuda attraktivare trafik för mindre pengar.
Detta kommer sannolikt att kräva bättre samordning
och nya affärsmodeller. Att hitta alternativa intäktskällor än landstingsbidrag och renodlad biljettförsäljning
kommer att bli allt viktigare.

DEN KOMMERSIELLA TRAFIKENS FRAMVÄXT

Sverige är det land i västvärlden där liberaliseringen
gått snabbast när det gäller avregleringar, privatiseringar och valfrihetsformer och utvecklingen har drivits
på av både borgerliga som socialdemokratiska regeringar. Post, energi, telefoni, apotek och järnväg är
exempel på marknader som har avreglerats. Den 1:a
januari 2012 trädde den nya kollektivtrafiklagen i kraft
som på ett liknande sätt skulle förändra marknaden
så att kommersiella bolag i större utsträckning skulle
kunna bedriva regional kollektivtrafik. Än så länge har
dock lagen inte medfört den marknadsutveckling som
lagstiftarna hade förhoppningar om. I Stockholm
startades ett par kommersiella initiativ såsom buss
linjer mellan Kista och Nacka och mellan Stockholms
central och Djurgården. Dessa har dock lagts ner.
Det främsta exemplet där den kommersiella trafiken
tycks fungera bättre återfinns inom den kommersiella
flygbusstrafiken. Det som i grund och botten har varit
de största svårigheterna för att få till stånd kommersiell
kollektivtrafik har att varit att hitta lönsamma affärsmodeller samt att kunna konkurrera med den subventionerade kollektivtrafiken. För att den kommersiella
trafiken ska kunna utökas kommer hanteringen av
trafikplikten att behöva förändras.
Det kan dock bli så att annan typ av kommersiell
kollektivtrafik blir vanligare och det handlar då om
kollektivtrafik som en förlängning av något annat. I
USA har Google varit en föregångare med att skapa
specialanpassad kollektivtrafik för sina anställda och
i Stockholm finns bland annat Scaniabussen som
möjliggör en enkel resa för Scaniaanställda som bor i
Stockholm men arbetar på kontoret i Södertälje. Även
IKEA har satsat på särskild kollektivtrafik för sina
kunder där särskilda bussar ska göra det enkelt att
ta sig till och från varuhusen. Bolaget Humlegården
Fastigheter i Stockholm erbjuder i sin tur en kostnadsfri resa med elbuss under rusningstrafik från deras
fastigheter i Hagalund till S:t Eriksplan och Karlberg.
Baserat på nuvarande utveckling kommer det att ta
tid innan vi ser en större mängd privata initiativ – i alla
fall inte av storskalig natur. Mer sannolikt är att små
nischade initiativ kommer att dyka upp och få bärighet
om de hittar en fungerande affärsmodell. Det är dock
inte en omöjlighet att vi får se ett paradigmskifte inom
kollektivtrafiken i takt med utvecklingen att nya digitala tjänster och system utvecklas. Exempelvis har en
teknisk lösning som beskrivs som Ubers motsvarighet
för stadsbussar vunnit den västsvenska regionfinalen
i Venture Cup som är en tävling för företag som vill

88) http://www.dagenssamhalle.se/debatt/enighet-mellan-blocken-bilda-stockholmsregion-18691
89) DS, 2013
90) SKL, 2015
912) http://www.dn.se/ekonomi/darfor-blir-kollektivtrafiken-dyrare-for-resenarerna/
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utveckla idéer till affärer. Orbita Line, som tjänsten
kallas, är tänkt att vara billigt prissatt busstrafik utan
tidtabell. Resenären behöver endast en mobiltelefon
för att beställa en buss som sedan kommer inom
femton minuter. Systemet har inget linjenät, är helt
automatiserat, har ingen tidtabell och bygger helt på
informationsteknologi. Resenären behöver inte ha
något kreditkort eller några kontanter. Betalning för
hela resan sker automatiskt när man beställer resan
via telefonen.92 Utvecklingen av den typen av aktörer
skulle kunna skapa en ny typ av konkurrenssituation
på marknaden.
Om de kommersiella aktörerna blir fler i framtiden
kan detta få flera konsekvenser. Troligtvis kommer det
att gagna resenärer som bor i stråk där det är attraktivt
att bedriva kollektivtrafik, det vill säga där resenärs
underlaget är stort, medan det kommer att vara negativt för de som bor mer avsides. Risk finns också att
systemet blir mer fragmenterat och svårt att överblicka
för resenärerna om inte ett gemensamt biljett- och
trafikinformationssystem utvecklas som omhändertar
samtliga aktörer.
FRAMTIDENS FINANSIERINGSFORMER

Traditionellt sett är det den offentliga sektorn som har
haft ansvaret för investeringar i infrastruktur såsom
vägar, järnvägar och kollektivtrafik. Men då det offentliga i många fall dras med en ansträngd ekonomi så
syns flera exempel runt om i världen på att medfinansiering från det privata näringslivet blir allt vanligare.
Just samspelet där både det offentliga och det privata
är med och finansierar kallas för OPS (offentlig-privat
samverkan). I korthet är OPS en form av offentlig
upphandling där privata aktörer tilldelas ett uppdrag
att finansiera, bygga eller driva en offentlig nyttighet.
I Sverige finns det några exempel i form av byggandet
av Nya Karolinska sjukhuset samt Arlandabanan. Båda
projekten har dock mötts av en hel del kritik vad gäller
kostnader samt avtalskonstruktioner. OPS-projekt
syns dock på allt fler ställen i världen som exempelvis

i London, Paris, Köpenhamn, Melbourne och Toronto.
I några länder syns också en annan typ av finansiärer
som utgörs av exempelvis pensionsfonder som gärna
investerar i projekt som präglas av långsiktighet och
låg risk. Denna typ av initiativ syns än så länge mest i
Nordamerika, men har även börjat diskuterats i Sverige.
Den här typen av nya finansieringsformer kan innebära såväl för- som nackdelar för kollektivtrafikens
utveckling. Exempelvis kan projekt möjliggöras och
genomföranden tidigareläggas. Privatfinansiering kan
också borga för ett effektivt genomförande då de privata aktörerna satsar eget kapital. Till nackdelarna hör
att de totala kostnaderna oftast blivit högre i OPS-projekt än i projekt med mer traditionell finansiering.
Förutom OPS-lösningar syns också allt fler finanseringslösningar som grundar sig på exempelvis trängselskatter, avgifter och medfinansiering från kommuner
och regioner. Flera exempel i nutid syns där förhandlingar med kopplade motprestationer varit en central
del av infrastrukturbeslut. I likväl Stockholmsförhandlingen som Sverigeförhandlingen kopplas ny spårinfrastruktur ihop med motprestationer i form av bostadsbyggande och när det gäller bestämmelserna om
trängselskatter i Göteborg och Stockholm har dessa
kopplats ihop med satsningar på kollektivtrafiken.
Runt om i världen syns också ett ökat fokus på
kommersiella strategier som ett led i finansieringen.
Metro de Santiago har gjort bedömningen att ca 18
procent av kostnadstäckningen kommer från reklamoch annonsintäkter och Transport for London bedömer
att £4,5 miljarder av intäkterna kommer från andra
källor än biljettförsäljningen. Flera aktörer satsar också
på så kallade ”naming rights” vilket då innebär att
privata aktörer tillåts sätta sina namn på exempelvis
stationer eller hållplatser. Exempel på detta syns både
i Dubai, Madrid och Lissabon.93
Trenden med direkta och indirekta förmånsvärden
där ökade markvärden blir en allt viktigare del i kollektivtrafikens finansieringsmodeller kommer troligtvis
att tillta.

92) http://www.bussmagasinet.se/2015/12/goteborgsforetag-prisat-for-uber-for-stadsbussar/
93) UITP, 2015
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Ett förändrat

resande

Allt fler möjligheter står idag till buds när det gäller att resa. Traditionella aktörer,
som exempelvis biltillverkare, börjar gå mer och mer från att bara bygga bilar till att
erbjuda helhetskoncept kring mobilitet och allt fler kollektivtrafikoperatörer pratar
om att lösa sina resenärers hela resa. I takt med digitaliseringen kommer vi gå alltmer
mot en skräddarsydd mobilitet.

MOBILITETENS UTVECKLING

NYA TRAFIKKONCEPT

Begreppet mobilitet kan definieras på lite olika sätt och
inkludera flera perspektiv, men i grund och botten
innebär det förflyttningar mellan olika platser. Begreppet har diskuterats och utvecklats till exempel genom
att tydliggöra att förflyttningar görs i en kontext av tid
och rum94 och att de innebär makt och mening på olika
sätt.95 Motilitet är ett närbesläktat begrepp som handlar om att kunna resa, det vill säga det potentiella
resandet, till skillnad från det faktiska resandet.96
Motilitet har blivit ett allt vanligare begrepp för att
vidga synen på resandet och många studier fokuserar
nu på resurser och resmöjligheter antingen tillsammans med eller istället för det faktiskt genomförda
resandet.97

När det kommer till transporter och hur vi tar oss
fram, har det alltid funnits en övertro kring den framtida utvecklingen. Tidiga science fiction-filmer fokuserade mycket på personliga tefat och jetpacks på var
mans rygg. Men en titt i backspegeln visar att det inte
är någon drastisk utveckling som sker, utan vi kommer
troligtvis få vänta mycket länge på just tefat och jetpacks. Det innebär dock inte att det saknas visioner.
Flera sensationella projekt har presenterats och kanske
till och med är på väg att realiseras. Det holländska
projektet Mars One är kanske ett av de mest spektakulära, med ambitionen att etablera en koloni på Mars
redan 2025. Hundratusentals människor har ansökt
om att få delta i kolonisationen som innebär en enkelresa till Mars. Teslas och SpaceXs Elon Musk har
ambitionen satt tio år längre bort men startar i gengäld
redan 2016 en testbana för Hyperloop, ett magnet

94) Hägerstrand, 1970; Lenntorp, 1976
95) Cresswell, 2006
96) cf. Kaufmann et al., 2004
97) Hjorthol, 2012; Smith et al., 2012; Le vine et al., 2013; Nordbakke & Schwanen, 2014; Ryan et al., 201597) Xxxxxxx
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drivet tåg med en topphastighet på 1200 km i timmen.
På 30 minuter ska man kunna ta sig från Los Angeles
till San Francisco till en kostnad av en bråkdel av en
flygbiljett, att jämföra med drygt 5 timmar med bil
och 1,25 timmar med flyg. Och tågen kan gå var 30:e
sekund med 24 passagerare per tåg.98
På det mer vardagliga planet så pekar trenden
annars på en fortsatt utveckling av befintliga koncept
där fokus ligger på kapacitet och hållbarhet. När det
gäller kapacitetsstarka bussystem så har stort fokus de
senaste åren legat på BRT (Bus Rapid Transit). BRT är
ett busstrafiksystem som har tagit vara på många av de
lösningar som man annars associerar med spårtrafik,
det vill säga längre fordon, separerade körbanor, relativt långa hållplatsavstånd, förvisering vid spärrlinjer
och att fordonen angör stationer snarare än vanliga
hållplatser. BRT har varit på stark frammarsch i framför allt Sydamerika, men syns även på andra håll i
världen som exempelvis Frankrike, Storbritannien och
Australien. Under det senaste decenniet har BRT-lösningar mer än tredubblats och förväntas fortsätta växa.
Anledningen till detta är att systemet, även om det
kräver infrastrukturinvesteringar på ett annat sätt än
traditionella busslinjer, ger en större flexibilitet än
spårlösningar och att kostnaden är lägre. Det finns
dock en del som hävdar att spår ändå är att föredra då
det bedöms ha en större attraktionskraft. En amerikansk forskningsstudie visar dock att BRT-system kan
lyfta både fastighetspriser och skapa jobb längs
BRT-stråket under förutsättningen att satsningen
genomförs på ett konsekvent sätt.99
Trots att busstrafiken står för 80 procent av kollektivtrafiken i världen så ses det inte som ett lika attraktivt alternativ som spår. 100 Mer och mer pekar dock
på att bussen kommer att få en mer framträdande
position i takt med utvecklingen av BRT-lösningar
och elbussar. UITP, som är en internationell branschorganisation för kollektivtrafikaktörer, hävdar i ett
nytt dokument, ett så kallat position paper, att genom
kapacitetsstarka system kan bussen påtagligt bidra till
utvecklingen av hållbara städer. Bland medlemmarna i
UITP finns de svenska branschorganisationerna Sveriges
Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik. I dokumentet
konstaterar UITP att bussens hela potential endast kan
utnyttjas om den får de rätta förutsättningarna: reserverade körfält och vägar, signalprioritering med flera
åtgärder med bussprioritet. I dokumentet ger UITP en
hel rad rekommendationer till politiker, trafikplanerare och opinionsbildare. Det ska nu spridas till

98) Kairos Future, 2015
99) Nelson & Gannings, 2015
100) UITP, 2015
101) UITP, 2015a
102) Futurewise, 2013
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EU-parlamentariker och beslutsfattare i Bryssel men
också till opinionsbildare och andra.101
Förutom digitaliseringens möjligheter så kommer
även annan teknisk utveckling att påverka framtidens
mobilitet. För att minska kostnader i samband med
investering och drift kommer vi troligtvis att gå mot en
ökad standardisering av fordon och komponenter. Just
nu präglas exempelvis elbussmarknaden av en osäkerhet kring vilket som kommer att bli att den dominerande tekniken för exempelvis laddning men troligt är
att kommer att bli tydligare i takt med att marknaden
mognar. Även andra tekniska framsteg, som exempelvis användning av nanoteknik och lättviktsmaterial
kommer att kunna skapa lättare fordon som inte kommer att kräva lika mycket energi för att föras fram.
MOT EN AUTOMATISERAD VÄRLD

Automatisering och robotisering tycks prägla en stor
del av den framtida trafiken, där förarlösa fordon kan
förväntas bli en realitet inom en inte allt för avlägsen
framtid. Inom kollektivtrafiken har detta funnits ett tag
– totalt finns det idag drygt 40 förarlösa tunnelbanesystem runt om i världen och fler är på väg. En ökad
automatisering i tunnelbanesystemen kan leda till
ökad kapacitet och minskad trängsel då en högre turtäthet är möjlig.
Förarlöshet ser också ut att snart bli en realitet även
inom vägtrafiken. På vissa sätt har inslag av förarlöshet
funnits ett tag, exempelvis i form av självparkerande
bilar, autostopp för fotgängare och farthållare som
känner av om bilen framför bromsar. Då handlar det
i huvudsak om att föraren i högsta grad är involverad
medan tekniken finns som med som stöd. I den nya
generationen förarlösa bilar som nu är under utveckling kommer dock föraren ha en mycket mer passiv
roll. Flertalet biltillverkare satsar stort inom förarlöshet, exempelvis Audi, BMW och Volvo. Även Google
har legat i framkant när det gäller förarlösa bilar och
deras bilar har kört över 70 000 mil i varierande
trafikförhållanden utan mänsklig hjälp utan att orsaka
några olyckor. Endast en gång har de varit inblandade
i en olycka – vid detta tillfälle kördes Googles bil
manuellt.102
Google är optimister och tror att förarlösa bilar
kommer att vara tillgängliga för konsumenter om 3-5
år. De är dock medvetna om problem som återstår att
lösa, till exempel snötäckta vägar och tillfälliga vägarbeten. Att skapa kommersiella bilar från denna intelligenta mjukvara kan dock ta ytterligare 3-7 år enligt
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bedömare. BMW menar att människor kommer att
vara betydligt mindre involverade i bilkörandet om
10–15 år. Sammantaget kanske en tidshorisont på
2020 är den mest rimliga innan vi ser förarlösa fordon
på vägarna.103
Utvecklingen av förarlösa bilar kan innebära att
kollektivtrafikens argument om att tiden under resan
kan användas till annat, som att exempelvis kunna
titta på sin telefon eller arbeta, blir utsatt för större
konkurrens.
BILTRAFIKENS UTVECKLING

Prognoser för den svenska trafikutvecklingen pekar på
stora ökningar för samtliga trafikslag. Enligt Trafik
verkets prognoser väntas det sammanlagda persontransportarbetet öka med 29 procent till 2030. Prognosen bygger på antaganden om oförändrade politiska
förutsättningar och att transportbehoven i stort följer
en fortsatt ekonomisk tillväxt i samma storleksordning
som under de senaste decennierna.104
Även bilresandet förväntas att öka även om begreppet ”peak car” har diskuterats flitigt under de senaste
åren. Termen indikerar den tidpunkt när antalet körda
mil når en platå för att sedan avta. Trenden har bland
annat observerats i Japan, Nordamerika och i Europa.
Statistik har visat att det såg ut som att denna tidpunkt
inträffade i Sverige 2008, då bilåkandet såg ut att nå
denna topp för att sedan minska. Kurvan har dock efter
det vänt upp igen vilket visar på att det nog snarare
handlade om en tillfällig nedgång än ett permanent
trendbrott. Bilismens utveckling är mycket starkt
hopkopplad med den ekonomiska utvecklingen och
nedgångar i den totala biltrafiken verkar snarare hänga
ihop med konjunkturnedgångar än större livsstils- och
värderingsändringar. I en ny studie föreslås just att
”peak car” i fallet Sverige i själva verket är ett tillfälligt
hack i kurvan förklarat av ekonomiska faktorer, och att
det inte finns fog för att tala om något trendbrott baserat på förändringar i livsstil.105 Detta påstående nyanseras dock av annan forskning som studerat förändringar
inom befolkningsgrupper, såsom att män förefaller
köra mindre men att detta vägs upp av ökat bilanvändande hos kvinnor och äldre.106
Samtidigt som bilåkandet ser ut att kunna fortsätta
öka, finns det en stor enighet om att kollektivtrafiken
är mycket viktigt för att kunna uppnå ett hållbart
resande. Trots detta så sker samtidigt åtgärder som
främjar ett ökat bilåkande. Under 2015 fattades beslutet att Förbifart Stockholm ska byggas trots många

kritiska röster om att detta kommer att leda till fler
bilar ute i Stockholmstrafiken. Även om Förbifarten i
huvudsak är infrastruktur som gynnar bilismen så
finns det dock möjligheter att den även kan komma
kollektivtrafiken till godo om exempelvis bussar kan
ges egna körfält som främjar en god framkomlighet.
Beräkningar visar dock att detta kan bli mycket kostsamt att genomföra.
Fler och fler städer startar initiativ för att minska
biltrafiken och det är möjligt att bilen som norm i
samhällsplaneringen håller på att förändras. Exempelvis syns flera exempel där ambitionen finns att minska
parkeringstalet vid nybyggnation och istället satsa mer
på cykelparkering och bilpooler än traditionell bilparkering. I sex stora europeiska städer syns också satsningar på att göra stadskärnorna bilfria för att göra det
mer attraktivt för gång och cykel, minska trängsel och
förbättra luftkvaliteten. Till dessa städer hör Oslo,
Milano, Dublin, Paris, Bryssel och Madrid. I Madrid är
planerna formulerade så att de dagar då luftkvaliteten
bedöms ligga på en för låg nivå, så förbjuds bilar i
innerstaden och strikta hastighetskontroller införs på
kringlederna. I samband med detta kommer också
kollektivtrafiken vara gratis.
Något som kan komma att påverka det framtida
bilresandet är att bilen inte längre har en självklar roll i
samhället på samma sätt som förr i tiden. Många unga
väljer idag att ta körkort senare eller inte alls, vilket gör
att för dessa så kan istället kollektivtrafikresandet bli
norm istället för bilåkande. Andelen i åldern 18 till 24
år som har körkort för personbil har sjunkit från drygt
75 procent 1989 till 60 procent 2013.107 När det gäller
det totala körkortsinnehavet har det de senaste tio
åren dock legat på en konstant nivå där cirka 78 procent av befolkningen över 18 år har körkort för personbil. Det går dock att se omfördelningar i innehavet i
förhållande till ålder. Innehavet bland Sveriges pensionärer har ökat medan innehavet bland yngre vuxna
minskat.108
Enligt en forskningsrapport från VTI finns det flera
faktorer som förklarar och påverkar utvecklingen av
körkortsinnehavet bland unga. Exempelvis tycks förlängd studieperiod och låg inkomst under studietiden i
kombination med god kollektivtrafik vara några förklaringsvariabler.109 Det finns sen motstridiga uppgifter
om att yngre personer i allt mindre utsträckning vill
äga bil. En del hävdar att bilen som frihetsideal och
statusmarkör är förlegad och därmed mindre attraktiv
medan andra hävdar att bilen fortfarande är något som

103) Futurewise, 2013
104) Trafikverket, 2015
105) Bastian & Börjesson, 2015
106) Frändberg och Vilhelmson, 2011
107) Sveriges trafikskolors riksförbund, 2013
108) Trafikanalys, 2015
109) VTI, 2014
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även unga vill äga. Oavsett detta så har dock biltillverkarna börjat reagera på en möjlig trend mot minskat
bilägande och många fokuserar på nya typer av erbjudanden. Flera biltillverkare erbjuder exempelvis delningsmöjligheter som täcker såväl bildelning, samåkning och parkering. Audi har exempelvis konceptet
AudiUnite, BMW DriveNow och Daimler har car2go.
Bilbranschen går med andra ord mer och mer går från
att bara tillverka bilar till att erbjuda fullskaliga mobilitetskoncept.
Traditionellt sett har bilen oftast utmålats som en
miljöbov och kollektivtrafiken som det mer hållbara
alternativet. Och så även med rätta. Däremot så ses nu
tendenser på att denna typ av argumentation kan
ändras i framtiden. Teknisk utveckling sker kontinuerligt och detta gäller även biltrafiken där minskade
utsläpp och bullernivåer blir allt vanligare. Med fler
elbilar i framtiden kan just den aspekten av bilen som
miljöbov ändras. Däremot så kommer framtida problem med trängsel vara ett huvudargument till att
bilresandet behöver minska på en total nivå.
ETT ÖKAT CYKLANDE

Som en följd av en ökad hälsomedvetenhet har cykeln
kommit att stå allt mer i fokus vad gäller att uppnå en
hållbar mobilitet. Under de senaste tjugo åren har
cyklisterna i Stockholms innerstad mer än fördubblats.
I Malmö tar hela 40 procent cykeln till och från jobb
eller skola och Köpenhamn siktar på att ha 50 procent
cykelresor inom de närmaste åren. Utbyggnaden av
cykelbanor driver förstås på utvecklingen ytterligare.
Satsningar på cykelutbyggnader ses på flera håll i
världen. Londons borgmästare har exempelvis beslutat
att bygga Europas längsta cykelbana som är helt separerad från annan trafik genom centrala London110, och
i München diskuteras en autobahn, fast för cyklar.111
I Stockholm är ambitionen att fram till 2018 satsa en
miljard kronor på cykeltrafiken i länet och ett cykelkansli kommer att inrättas. Enligt den regionala cykelplanen är målet att andelen cykelresor ska utgöra
minst 20 procent av resorna i hela Stockholms län.112
En trend som pekar mot ett ökat cyklande är att
vintercyklandet ökar. Enligt en undersökning gjord av
Sifo syns bland annat att hela 18 procent av svenskarna
vintercyklar numera minst en dag i veckan. Ett annat
tecken på att allt färre svenskar ställer in cykeln för
vinterförvaring är det ökade intresset för att lämna in
cykeln för vinterservice hos fackhandeln. Fackhandlarna rapporterar också ökad försäljningen av dubb-

däck, belysning, reflexvästar, hjälmar, varma handskar
och tunna vindmössor att ha under hjälmen.113 Det sker
även kontinuerlig utveckling av själva cyklarna där
elcyklar och lådcyklar blir ett vanligare inslag.
Ett ökat cyklande har flera positiva effekter på trafiken. Förutom att det är ett färdsätt som inte medför
några utsläpp eller buller över huvudtaget kan det
också bidra till att minska trängsel i kollektivtrafik
systemen. Det är dock många som inte har möjlighet
att cykla hela sträckan till exempelvis jobb och skola
på grund av långa avstånd. Däremot kan det vara
möjligt att cykla en del av sträckan och ta kollektiv
trafik resterande del. För att kombinationen cykel
och kollektivtrafik ska fungera så krävs bland annat
säker cykelparkering alternativt att cykeln kan tas
med i kollektivtrafik. Detta kan dock ha negativa konsekvenser på trängseln, framfört allt i rusningstrafik.
KOMBINERAD MOBILITET

Inom kollektivtrafikbranschen syns ett allt större fokus
på kombinerad mobilitet. Det handlar då om hur kollektivtrafiken kopplas ihop med andra färdslag såsom
exempelvis hyrcykel- och bildelningssystem för att
kunna lösa resenärens hela resa. Enligt en undersökning från UITP så säger 84 av 86 kollektivtrafikaktörer
att de ser kombinerad mobilitet som en möjlighet.
Just cykeldelning som ett komplement till kollektivtrafik ses på stark framväxt i hela världen. CitiBikes i New
York står för ca 47 000 resor per dag under högsäsong.
Detta kan ställas mot tunnelbanan som har cirka fem
miljoner resenärer per dag. Cyklingen står med andra
ord för en liten del av resorna, men hjälper människor
till och från kollektivtrafiken. 54 procent av de som
använder Capital Bikeshare i Washington använder
just cykeltjänsterna för att komma till och från Metrorail samt skapar möjligheter till resor i områden där
kollektivtrafiken inte är så utbyggd.114
Fler kollektivtrafikoperatörer satsar också på att
paketera den kombinerade mobiliteten på ett attraktivt
sätt. UbiGo är exempelvis en svensk resetjänst som
utvecklats i Göteborg som syftar till att göra det lättare
att resa hållbart. Projektet utvecklade och testade ett
abonnemang för vardagsresor som inkluderade tillgång
till kollektivtrafik, bilpool, hyrbil, taxi och cykel.115
I Frankrike satsar järnvägsföretaget SNCF på en liknande tjänst för att attrahera resenärer. Enligt SNCF
utnyttjar minst 15 procent av den franska befolkningen
minst tre transportslag, inklusive kollektivtrafik, på
regelbunden basis. Till 2030 vill SNCF öka denna

110) http://www.standard.co.uk/news/transport/boris-johnson-gives-go-ahead-for-crossrail-cycle-superhighway-through-central-london-10004550.html
111) http://www.fastcoexist.com/3049521/munich-wants-to-build-an-autobahn-for-bikes
112) Länsstyrelsen, 2015
113) https://buzzter.se/spaning/vintercykling-okar/
114) UITP, 2015
115) Ubigo.se, 2015
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andel till 30 procent och tänker göra så delvis genom
lanseringen av IDPass, som är ett integrerat system
som tillhandhåller SNCF:s järnvägstjänster men också
cykeldelning, bildelning och lokal trafikinformation.
Tjänsten kommer att lanseras i 15 städer, bland annat
Paris, Lyon och Marseilles.116
Det är rimligt att anta att framtidens urbana mobilitet
mer och mer kommer att bli multimodal och att det
kommer att finnas ett större utbud av lösningar att
välja ifrån. Traditionell kollektivtrafik med stark kapacitet i viktiga stråk kommer att vara fortsatt viktig för
att hantera de stora trafikflödena, medan nya mobilitetstjänster kommer att användas för de första och
sista kilometrarna.

Kopplat till trenden om den ökade individualismen
är troligtvis möjligheten att skräddarsy sin egen resa
något som många kommer att kunna tycka är attraktivt. Det kommer att innebära en stor utmaning för
kollektivtrafikoperatörer, som traditionellt sett ofta är
bundna vid ett trafikslagstänk, att istället fokusera på
mobilitet som ett helhetserbjudande. Om resenärer
dessutom ges möjlighet till flera valmöjligheter kan det
i sin tur leda till ett minskat behov av att äga en bil.
Kollektivtrafikaktörernas resa från att vara trafikföretag
till serviceföretag kommer att bli allt viktigare.

116) http://www.railjournal.com/index.php/europe/sncf-launches-E120m-door-to-door-travel-project.html
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Slutsatser
och reflektioner
Vår omvärld präglas av flera stora trender som för utvecklingen framåt. Trenderna pekar
ut en trolig riktning och kopplat till detta så kan nya möjligheter men också utmaningar
uppstå. Samtidigt förekommer det också mottrender som måste beaktas då dessa kan
bryta ett mönster och peka på en annan riktning än övriga trender.
Inom flera områden syns idag en utveckling som pekar
mot att samhället blir allt mer heterogent och individualiserat. Allt mer individuella värderingar och livsstilar
kommer att i framtiden få en allt större påverkan på
hur samhället, tjänster och produkter utformas och
kommer även påverka framtidens resande. För kollektivtrafiken blir detta en särskild utmaning eftersom det
i grund och botten är en tjänst som inte alls är individanpassad, men samtidigt kommer kraven att öka på
att utveckla individanpassade lösningar. Med dagens
digitala förutsättningar finns det goda möjligheter att
gå mot en ökad individualisering även inom kollektivtrafiken och då i huvudsak inom områden som trafikinformation, möjlighet att köpa biljetter och kombinerad
mobilitet. Tjänster som baseras på öppna data, som
information om realtid och nya appar, underlättar integrerad mobilitet och möjliggör för individen att kombinera olika transportsätt och att jämföra olika resalternativs tid, kostnad, bekvämlighet, utsläpp och
hälsofördelar. Samtidigt som dessa möjligheter uppstår kommer det vara viktigt att kollektivtrafiken och
dess kringtjänster upplevs som enkelt och intuitivt då
framtidens resenärer kommer att ha begränsat med tid
och tålamod för komplexa system.

Medan vi å ena sidan går mot mer individualistiska
livsval så syns det å andra sidan också trender på ett
ökat kollektivt tänkande. Där kan bland annat den nya
delningsekonomin som innebär möjligheter att hyra,
dela eller låna saker istället för att själv äga dem, ses
som ett resultat av båda dessa trender då den dels
möjliggör personer att göra val baserat på sin individuella situation samtidigt som resurser delas på ett nytt
sätt. Delningsekonomin kommer troligtvis kunna ha en
positiv påverkan på utvecklingen för ett mer hållbart
resande om det leder till att fler inte har behovet av att
äga en egen bil. Dels så kommer troligtvis det slentrianmässiga bilåkandet att minska, dels att framkomligheten på vägarna kan bli bättre med färre antal bilar i
omlopp. Dock kan det vara så att bilkörandet faktiskt
ökar om användarna är sådana som kanske inte alls
hade valt bil ifall bilpooler inte funnits tillgängliga.
Behovet av bilism kommer troligtvis inte någonsin att
försvinna, men däremot inte sagt att det inte kan förändras. Ägande kommer att bli mindre viktigt, men
flexibiliteten blir allt mer betydelsefull.
Den nya typen av tjänster som delningsekonomin
öppnar upp för kan komma att ha stor påverkan på
vem det är som i framtiden kommer att erbjuda kollektivtrafik. Om de kommersiella aktörerna blir fler i
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framtiden kan detta få flera konsekvenser. Troligtvis
kommer det att gagna resenärer som bor i stråk där det
är attraktivt att bedriva kollektivtrafik, det vill säga där
resenärsunderlaget är stort, medan det kommer att
vara negativt för de som bor mer avsides. Risk finns
också att systemet blir mer fragmenterat och svårt att
överblicka för resenärerna om inte ett gemensamt
biljett- och trafikinformationssystem utvecklas som
omhändertar samtliga aktörer.
Samtidigt som vi inom vissa områden ser ut att bli
allt mer fragmentariska, finns det andra områden som
blir mer homogena. Globaliseringen har exempelvis
öppnat upp för att tjänster och utbud blir alltmer likartade över nationsgränserna. Detta genom att olika
aktörer kan vara verksamma på en multinationell
marknad samt att exempelvis EU:s regelverk strävar
mot att harmoniera marknader. Även nationellt syns
en utveckling mot mer samstämmiga system och med
ökade pendlingsströmmar över länsgränser kommer
samverkan mellan olika regionala aktörer bli allt viktigare. Med olika biljett- och betalsystem, olika taxenivåer
samt olika sätt att förmedla trafikinformation kan det
upplevas som alltför svårt att resa med kollektivtrafiken
med risk för att bilen blir förstahandsvalet. Som en
följd av detta kommer det att bli ännu viktigare med
regional samverkan samt att minska hinder för att resa.
Det är svårt att uttala sig om huruvida vi kommer
att resa mer eller mindre framöver, med det finns
indikatorer på att vissa resor inte kommer att göras i
lika stor omfattning, såsom resor till och från arbetet,
resor för möten i arbetet och att en del, framför allt
yngre män, spenderar allt mer tid hemma. Förändras
antalet resor som görs, så kan antalet resor som görs
med kollektivtrafik också ändras, men inte nödvändigtvis andelen resor med kollektivtrafik. Det finns mycket
osäkerhet kring hur den så kallade millenniegenerationens resebeteende kommer att se ut framöver. Frågan
är om de kommer att ha andra värderingar och resa
annorlunda eller om de bara har en fördröjd utveckling
mot det resebeteende som tidigare generationer har.
Den fortsatta urbaniseringstrenden kommer att
innebära såväl utmaningar som möjligheter. Stockholm står inför en fortsatt stor befolkningsökning och
en växande region kommer att ställa krav på fortsatta
utbyggnader av infrastrukturen samt även kapacitetsförbättringar i befintliga system. Detta i kombination
med en eskalerande kostnadsutveckling kommer att
innebära en stor utmaning för den framtida utvecklingen. Kraven kommer att öka men det finns en risk
att det är svårt att möta dem i den utsträckning som
behövs. Detta i sin tur kommer att kräva att nya typer
av intäkter och finansieringslösningar löpande utvärderas. Men en ökande befolkning kan också leda till
nya möjligheter för kollektivtrafiken. Med dagens
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bebyggelsestruktur är stora delar av kollektivtrafik
systemet underutnyttjat, men under förutsättning att
ny bebyggelse planeras på ett sätt så att så många
människor som möjligt bor och arbetar inom gång
avstånd från den befintliga eller planerade kollektivtrafiken, finns det möjlighet att skapa större resande
underlag. Ett större resandeunderlag möjliggör också
en tätare trafik vilket i sin tur kan leda till att trafiken
uppfattas som mer attraktiv. En förutsättning för
detta kan också vara den ökade automatiseringen och
robotiseringen som bedöms prägla en stor del av den
framtida trafiken.
För att den framtida utvecklingen ska kunna ske på
ett hållbart vis är det nämligen ett måste att människor
väljer hållbara alternativ för sitt resande. Trenderna
pekar på stora utmaningar inom såväl den ekologiska
som den sociala hållbarheten. Behovet av teknikutveckling och omställning av energisystem såväl som
behovet av förändringar av attityder, livsstil, normer
och värderingar av transportsystemets användare
kommer att vara centralt för att minska transporternas
klimatpåverkan.
Det är rimligt att anta att framtidens urbana mobilitet
mer och mer kommer att bli multimodal och att det
kommer att finnas ett större utbud av lösningar att
välja ifrån. Traditionell kollektivtrafik med stark kapacitet i viktiga stråk kommer att vara fortsatt viktig för
att hantera de stora trafikflödena, medan nya mobilitetstjänster kommer att användas för de första och
sista kilometrarna. Att planeringen nu börjar bli mer
inriktad på tillgänglighet och inte bara mobilitet kan
innebära ett större fokus på hela resan för resenären
och hur resenären ska kunna nå kollektivtrafiken för
att därigenom nå sina målpunkter. Ett närmare sam
arbete mellan olika aktörer såsom kommuner, kollektivtrafikbransch, resenärer, socialtjänst, arbetsplatser,
skolor, och så vidare kan bli allt viktigare och kommer
då troligen att tydligare fokusera på sociala aspekter av
resandet. Detta kan innebära ett fokus på hur resmöjligheter kan utvecklas för dem som inte har haft så
många, så att fler ska kunna resa och nå målpunkter
som de inte upplevde att de kunde förut. Åtgärder
inom kollektivtrafiksystemet kommer troligen att vara
stödjande i en sådan process.
Vid en snabb överblick av beskrivna trender kan
det vara lätt att både underskatta och överskatta hur
snabbt utvecklingen av framtidens kollektivtrafik
kommer att gå. Även om vissa teknologiska framsteg
och värderingsförändringar känns avlägsna i nutiden
så kommer det hela tiden ske successiva förändringar.
Det är troligt att anta att framtidens kollektivtrafik i
mångt och mycket bibehåller rötterna i dagens befintliga system och strukturer, men hela tiden genomgår
gradvis evolution och utveckling.
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