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Sammanfattning 
Denna rapport sammanfattar resultaten från förstudien ”Rättvis tillgänglighet för landsbygder och 
mindre tätorter genom mobilitet som tjänst och e-handel”. Förstudien finansierades av 
Trafikverket och genomfördes av IVL Svenska Miljöinstitutet och VTI Statens väg- och transport-
forskningsinstitut. Syftet med förstudien har varit att bidra med kunskap och identifiera kunskaps-
luckor om vad som behövs för att styra mot ett tillgängligt transportsystem för alla i landsbygder 
och mindre tätorter. Ett övergripande syfte var även att specificera inriktning för en kommande 
huvudstudie. I förstudien genomfördes en kartläggning av definitioner för begreppet tillgänglighet 
hos myndigheter samt kartläggning av myndigheters roller för att tillfredsställa tillgänglighets-
behov i landsbygder. Det genomfördes även en litteraturöversikt som redogör för den forskning 
som finns på området och belyser vilka möjligheter och utmaningar som finns för tillgänglighet 
särskilt för utsatta grupper i landsbygder. Även ett antal fallstudier på olika mobilitetslösningar i 
landsbygder och mindre tätorter genomfördes för att undersöka hur olika gruppers behov beaktas 
i dessa tjänster. En workshop med kommuner, regioner och myndigheter arrangerades för att 
förankra och diskutera förstudiens resultat.   

Resultat från kartläggningen av tillgänglighetsdefinitioner och myndigheters roller beskriver 
rättvisa i tre dimensioner: delaktighet, fördelning och ett erkännande av ojämlikheter. 
Tillgängligheten kan på samma sätt delas in i en geografisk dimension kring landsbygd jämfört 
med städer och att utbudet ska tillfredsställa olika behov, genom universell design. Det finns flera 
myndigheter som ansvarar för tillgänglighet på landsbygden såsom Trafikverket, Jordbruksverket, 
Tillväxtverket och Regionala Kollektivtrafikmyndigheter. Många boende på landsbygden idag 
upplever dock att deras tillgänglighetsbehov inte tillfredsställs i tillräcklig utsträckning och att de 
inte är delaktiga i klimatomställningen. Resultaten från förstudiens litteraturöversikt visar att 
äldre, unga och migranter, särskilt i kombination med funktionsnedsättning, är att betrakta som 
transportutsatta grupper. Litteraturöversikten visar även på att mer intersektionell forskning 
behövs för att förstå komplexiteten i frågor som rör tillgänglighetsutmaningar kopplat till 
exempelvis kön, ålder och socioekonomisk status. Fallstudierna med fokus på befintliga mobilitets-
lösningar i svenska landsbygder visar att det finns utrymme att bättre beakta olika behov i 
utformningen av mobilitets- och leveranstjänster för landsbygdsborna. En viktig slutsats är att det 
finns anledning att vidare analysera, utveckla och tillgängliggöra metoder för hur intersektionella 
perspektiv bättre kan användas i utformning, genomförande och uppföljning av olika typer av 
mobilitets- och leveranstjänster som utvecklas av privata och offentliga aktörer.  

I huvudstudien kan det även finnas anledning att närmare studera hur olika aktörer kan 
säkerställa att personer med olika behov kan involveras och ha inflytande i transportsystemet. 
Workshopen för transportaktörer resulterade i diskussioner om bland annat potentialen i att utöka 
och utveckla den anropsstyrda trafiken. Potentialen i att samordna kollektivtrafiken med andra 
samhällstjänster (till exempel sjukresor, färdtjänst och hemleveranser) betonades ytterligare. Att 
det digitala utanförskapet är stort lyftes på workshopen och förutsättningar för smarta digitala 
tjänster behöver diskuteras i huvudstudien. Samlat visar förstudien även att förutom att anpassa 
lösningar efter platsen och att involvera berörda målgrupper kan även andra mer övergripande 
utmaningar behöva adresseras för att kunna öka tillgängligheten på landsbygder. Utmaningar som 
att policy liksom kollektivtrafikförsörjning utgår från en urban norm som missgynnar lands-
bygder, juridiska hinder och avsaknad av samverkan och fungerande affärsmodeller med externa 
parter för att bredda utbudet av mobilitet och leverans på landsbygder. Vilka åtgärder som behövs 
för att kunna öka tillgängligheten för alla på landsbygder kommer huvudstudien att fokusera på.          
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1 Inledning 
Denna rapport sammanfattar resultaten från förstudien ”Rättvis tillgänglighet för landsbygder och 
mindre tätorter genom mobilitet som tjänst och e-handel”. Förstudien finansierades av 
Trafikverket och genomfördes av IVL Svenska Miljöinstitutet och VTI Statens väg- och transport-
forskningsinstitut. En referensgrupp för förstudien bestod av SKR, K2, Hela Sverige ska leva, 
Samtrafiken, Myndigheten för delaktighet och Trafikverket. Syftet med förstudien har varit att 
bidra med kunskap och identifiera kunskapsluckor om vad som behövs för att styra mot ett 
tillgängligt transportsystem för alla i landsbygder och mindre tätorter. Ett övergripande syfte var 
även att specificera inriktningar för en kommande huvudstudie.  

Förstudierapporten består av följande kapitel:  
Kapitel 2 beskriver bakgrund för studien.  
Kapitel 3 redogör för definitioner av tillgänghet, forskning och utredningar om tillgänglighet samt 
olika myndigheters roller för att tillfredsställa tillgänghetsbehov på landsbygden med fokus på 
transportutsatta personer.  
Kapitel 4 Litteraturöversikten redogör för den forskning som finns på området och belyser vilka 
möjligheter och utmaningar som finns med fokus på utmaningar för särskilt utsatta grupper.   
I kapitel 5 analyseras hur mobilitet som tjänst (till exempel bilpool) och e-leveranstjänster (till 
exempel hemleverans) för landsbygder och mindre tätorter tar hänsyn till och inkluderar 
tillgänglighetsbehov utifrån exempelvis kön, socioekonomi, ålder och funktionshinder.  
Kapitel 6 redogör för de viktigaste resultaten från en workshop som genomfördes under 
förstudien för att stämma av resultat och inriktning för huvudstudien.  
Kapitel 7 sammanfattar förstudiens viktigaste slutsatser.   
 

2 Bakgrund  
Utgångspunkter för projektet är de transportpolitiska målen och utmaningen att få de olika 
delarna i de transportpolitiska målen att gå ihop. Det övergripande målet för transportpolitiken är 
att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet. Det övergripande klimatmålet för inrikes transporter 
är en minskning av CO2-utsläpp med 70 procent (jämfört med år 2010) till år 2030. Samtidigt som 
transportsystemet utsläpp ska minska och transportförsörjning ska vara samhällsekonomiskt 
effektivt ska utformningen av transportsystemet medverka till att ge alla en grundläggande 
tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. 
Transportsystemet ska vidare vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 
transportbehov. Utmaningen ligger i att erbjuda ett transportsystem som både bidrar till att minska 
CO2-utsläppen, är samhällsekonomiskt effektivt och samtidigt ger alla en grundläggande 
tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet i hela landet för alla invånare oberoende av 
exempelvis kön, ålder, socioekonomisk status, etnicitet eller funktionsvariationer.   

I transportsystemet finns det uppenbara skillnader i tillgänglighet mellan städer och landsbygder 
men det finns även skillnader som inte är geografiska och som istället kopplas till faktorer som 
kön, ålder, socioekonomisk status med mera. Det gäller både möjligheten till resor med 
kollektivtrafik och möjligheten till att få hem varor från e-leveranser.   
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När utbudet av kollektivtrafik är lågt blir bilen det huvudsakliga alternativet för transport på 
landsbygder, både för att ta sig någonstans och för att åka och hämta paket i en större tätort. När 
bilen blir det dominerade sättet att sköta transporter utesluter det samtidigt alla som inte kan eller 
vill köra bil. Det leder till att grupper av människor på landsbygder får bristande tillgänglighet till 
viktiga funktioner och aktiviteter som leder till att de inte kan delta i samhället fullt ut (Berg & 
Ihlström, 2019). De har inte möjlighet att få del av samhällsservice och omfattas inte av en grund-
läggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet som är ett mål för det svenska 
transportsystemet. Detta påverkas ytterligare av en klimatpolitik och dagens debatt som ”visar på 
bristande förståelse för hur en omställning kommer att påverka boende där [landsbygder]” 
(Winslott Hiselius et al. 2020).  

Förstudien rättvis tillgänglighet för landsbygder och mindre tätorter har som syfte att bidra med 
kunskap och identifiera kunskapsluckor om vad som behövs för att styra mot ett tillgängligt 
transportsystem på landsbygden och i mindre tätorter, för alla. I förstudien kartlägger vi och tar 
fram resulterar som ger ökade kunskaper om tidigare och pågående arbeten om tillgänglighet för 
olika grupper på landsbygder och i mindre tätorter. Mobilitet som tjänst och e-handel ingår och 
utgör en del i den kartläggningen. Vidare identifieras de kunskapsluckor som är mest prioriterade 
att fokusera i kommande huvudstudie för att transportsystemet ska kunna styra mot rättvis(-are) 
tillgänglighet på landsbygder, för alla.  
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3 Tillgänglighet – definitioner och 
uppdrag  

I detta kapitel beskrivs olika tillgänglighetsdefinitioner och myndigheters roller samt hur rättvisa 
kan formuleras. Syftet är att ge en bakgrund till senare kapitel kring behov och utbud av olika 
lösningar.  

3.1 Tillgänglighet i forskningen  
Det pågår arbete på flera håll med att utveckla tillgänglighetsmått, bland annat hur tillgänglighet 
kan mätas och kvantifieras (se tex. Eliasson, 2020 eller WSP, 2017). En slutsats är att tillgänglighets-
målet, till skillnad från hänsynsmålet, behöver mätas relativt eftersom preferenser hos medborgare 
ändras över tiden.  Idag finns registerdata på hur olika resenärers preferenser ser ut beroende på 
inkomst eller region. Därutöver behövs det även studier som involverar användarna av transport-
systemet och undersöker deras uttalade preferenser och vad som kan ingå i ett utvecklat 
tillgänglighetsmått. Under Trafikverkets innovationsdag i maj 2020 efterfrågades också ökad 
kunskap kring tillgänglighet för individer och framförallt upplevd tillgänglighet. Den upplevda 
tillgängligheten behöver inte nödvändigtvis vara densamma som faktisk tillgänglighet. Att öka 
tillgängligheten handlar inte nödvändigtvis om att öka möjligheten till att resa.   

Hållbar tillgänglighet i storstadsnära områden har studerats bland annat av Gil Solá m.fl. (2019), 
men det finns färre studier utanför städerna. Tillgänglighet kan definieras som ”i vilken 
utsträckning lokaliseringsmönster och transportsystem möjliggör för människor att nå önskade 
aktiviteter och destinationer” (Larsson, Elldér & Vilhelmson, 2014:11). Tillgänglighet bygger på ett 
antal olika komponenter: markanvändningen och den rumsliga lokaliseringen av t.ex. arbetsplatser 
och bostäder; transportsystemet och individens förmåga att överbrygga avstånd; tillgängliga 
möjligheter under olika tider på dygnet samt; individens behov, möjligheter och förmågor (Geurs 
och Ritsema van Eck, 2001). Det innebär således att det som är tillgängligt för en person kan vara 
otillgängligt för en annan, även då de bor i närheten av varandra.   

Bristande tillgänglighet till viktiga samhällsfunktioner och transporter, inklusive svårigheter att 
kunna betala för resor, är ett problem ur rättvisesynpunkt (Mullen & Marsden, 2016). En ojämnt 
fördelad tillgänglighet till arbete, utbildning, fritidsaktiviteter, kultur, hälso- och sjukvård och 
omsorgsfunktioner bidrar till att öka klyftorna i samhället framförallt mellan de som har råd och 
inte har råd med egen bil samt även mellan dem som kan välja var de vill bo och inte. För 
befolkningen på landsbygden är ofta egen bil det enda reella alternativet för att kunna ta sig 
mellan vardagens olika aktiviteter och platser inom den tid som krävs (Berg och Ihlström, 2017). 
Utan bilen blir utbudet av tillgängliga samhällsfunktioner snävare; skolor, arbetsplatser, boende 
etc. vilket innebär ett rättviseproblem.  
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3.2 Rättvis tillgänglighet i 
klimatomställningen  

Den rättvisa tillgängligheten handlar om två aspekter.  
1) Geografisk, att det ska finnas tillgänglighetsmöjligheter för alla oavsett om de bor i stad eller 

på landsbygden.  
2) Utbudet som erbjuds behöver ge alla goda transportmöjligheter oavsett ålder, kön, bakgrund 

och funktionshinder. 
 

  När man diskuterar geografisk tillgänglighet studeras frågeställningar som skillnader i 
tillgänglighet mellan städer och landsbygder. När utbudet av kollektivtrafik eller andra 
transporttjänster är lågt blir bilen det huvudsakliga alternativet för transport på landsbygden.   
Den geografiska aspekten innebär att diskutera vad som behövs för att transporttillgängligheten 
ska kunna förbättras för transportutsatta på landsbygder som inte kör bil. Behöver kollektiv-
trafikutbudet breddas och inkludera även mobilitets- och e-leveranstjänster och behöver den 
ordinarie kollektivtrafiken och anropstyrd trafik öka? Regioner och kommuner ansvarar för 
kollektivtrafik, färdtjänst, skolskjuts, regional utveckling och landsbygdsutveckling för sina 
invånare. Huvudansvaret för att ge alla goda transportmöjligheter ligger därför i första hand på 
dessa aktörer.  

De flesta åtgärder som genomförts och som planeras för att uppnå utsläppsmålen ökar 
kostnaderna för att resa med personbil (SOU 2013:84, Winslott Hiselius et al. 2020): höjda skatter 
på koldioxid, dyrare men bränslesnålare bilar eller dyra elbilar. Tanken är att det ska leda till färre 
bilresor och till ett skifte mot mer hållbara transportmedel. Utan andra insatser försvårar denna 
politik för landsbygdens befolkning i högre utsträckning än för de som bor i städerna.    

Rättvisa i klimatomställning konceptualiceras ofta kring tre dimensioner (Williams & Doyon 2019; 
Hughes & Hoffman 2019):  1) Distributional justice med fokus exempelvis på hur kostnader, risker 
och nyttor och resurser fördelas i klimatomställningen – vem vinner och förlorar och vilka 
kompensatoriska åtgärder behövs;  2) Procedural justice med fokus på hur besluts fattas, vem som är 
involverad och vem som har inflytande 3) Justice as recognition med fokus på erkännandet av 
strukturella ojämlikheter utifrån exempelvis intersektionella perspektiv. 

Winslott Hiselius et al. (2020) visar att ”dagens debatt visar på bristande förståelse för hur en 
omställning kommer att påverka boende där [landsbygder]”. Detta bör sättas i ett större perspektiv 
av urbanisering, minskad offentlig service och utbud på landsbygden. Boende i landsbygder 
upplever att de får betala men inget tillbaka – det kan beskrivas som att de inte är delaktiga i 
samhällskontraktet (Winslott Hiselius et al. 2020). 

Hiselius Winslott m.fl. (2020) hävdar att ur ett svenskt landsbygdsperspektiv är det viktigt att lyfta 
tillgänglighetsfrågan för transportutsatta då vi sedan länge har byggt upp ett transportsystem som 
gynnar dem som har råd med egen bil. I relation till detta ställer de sig frågan om hur befolkningen 
på landsbygd kan vara med och bidra till omställningen till ett fossilfritt transportsystem. Vidare 
frågar de hur människor med låga inkomster, som är beroende av bil för att kunna arbeta, 
inkluderas i diskussioner om vilka styrmedel som är lämpade för att människor ska kunna göra 
mer hållbara val. De sociala effekterna av styrmedel för minskade klimatutsläpp och rättvisa 
behöver uppmärksammas mer och hur olika grupper påverkas av styrmedel (Winslott Hiselius et 
al. 2020).    
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För att säkerställa att alla de ovannämnda rättvisedimensionerna täcks in (distributional; 
procedural; recognition) i samhällsplaneringen är det viktigt att även inkludera perspektiv på 
deltagande och inflytande samt diskutera konsekvenser för olika grupper som tar hänsyn till 
exempelvis ålder, kön, funktionsvariationer och etnicitet i relation till transportomställningen på 
landsbygden.  

3.3 Offentliga aktörers roll för att tillgodose 
tillgänglighet på landsbygden 

Enligt de transportpolitiska målen ska en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning säkerställas för medborgare och näringsliv i hela landet. Vidare ska det ge alla 
en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklings-
kraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt. 

Trafikverkets målbild för tillgänglighet fokuseras på fyra områden: tillgänglighet i hela landet, 
tillgänglighet för alla (oavsett bakgrund, funktionshinder m.m.); tillförlitlighet och enkelhet 
(användbarhet) samt trygghet.  I Trafikverkets forsknings- och innovationsplan definieras en 
målbild för tillgängligheten för boende och näringsliv på landsbygden: I landsbygderna är 
tillgängligheten till målpunkter, transportkostnaden, möjligheten till tyngre och längre fordon, 
tillgängligheten till näringens anläggningar/destinationer samt tillgången till företagens marknader 
och kompetens viktiga för näringslivet. För medborgare och företag är tillgången till bil (med el 
eller fossilfritt bränsle) eller trafikutbud med andra mobilitetslösningar viktiga.  

Trafikverket, Jordbruksverket, Tillväxtverket och regionerna har viktiga roller för att utveckla 
geografisk tillgänglighet. Trafikverket kan vägleda andra aktörer i hur landsbygdens 
tillgänglighetsutmaningar bör hanteras (Trafikverket 2019). För det krävs dock förbättrade 
kunskaper om samband mellan tillgänglighet och förutsättningar för utveckling av landsbygder 
och förbättrad förmåga att förstå och fånga upp behov hos andra aktörer som verkar inom 
landsbygdsfrågor, på nationell, regional och kommunal nivå. Det krävs förbättrade besluts-
underlag och inriktning i linje med den nya landsbygdspolitiken genom fördjupad myndighets-
samverkan, dra lärdom från andra länder och att utveckla den samlade effektbedömningen för att 
bli bredare än enbart transportekonomi (se även ITF 2021). I till exempel Storbritannien och i 
Tyskland använder myndigheterna verktyg som fångar upp tillgänglighetsbehov i landsbygden i 
planeringsstadiet.   

Jordbruksverket och Tillväxtverket fokuserar på att stödja regionala och lokala processer för att 
utveckla samverkan och processutveckling i lokala servicelösningar.  Erfarenheter från olika 
projekt visar på vikten av att sätta platsen i centrum, förankring hos berörda aktörer genom 
förtroende och tillit mellan parter och till arbetet i sig samt en genomtänkt strategi för att omvandla 
projekt till ordinarie verksamhet hos berörda aktörer. Olika landsbygder har väldigt olika 
möjligheter och utmaningar beroende på närhet till städer och tillgänglighet till service och 
arbetsmarknad, befolkningstäthet, turistnäring, demografi m.m. (Trafikanalys 2014). 

Tillgängligheten för alla är ett ansvar för både Trafikverket, kommuner och regioner. Utbudet 
som erbjuds behöver utformas för att inkludera alla i transporttillgängligheten oavsett ålder, kön, 
bakgrund och funktionshinder, det vill säga ”universell utformning” (Trafikanalys 2019). 
Trafikverkets målbild för Tillgänglighet i ett hållbart samhälle föreskriver ”större fokus på de mest 
utsatta… några grupper blir dimensionerande för systemet”. Trafikanalys (2019a) granskning av 
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transportsystemets tillgänglighet för Personer med Funktionshinder (PFN) visar dock bl.a. att 
regelverk och ansvarsfördelning mellan olika aktörer är fragmenterad och saknar ett Hela-Resan 
perspektiv, att tillgänglighetsbehoven är långt mer varierade och större än vad som tillgodoses, att 
tillgänglighet ses som en kostnad snarare än som en nytta och att tillgänglighet inte är en 
integrerad del av kvalitetsarbetet hos ansvariga aktörer. Trafikverket föreslår att målstyrningen av 
kollektivtrafiken ska utgå från “universell utformning”. Detta ställer nya krav på att kunskaper om 
behov byggs upp samt att resurstilldelningen anpassas utifrån de nya behoven.    

Myndigheten för Delaktighet pekar på hur kollektivtrafik och färdtjänst brister i tillgänglighet: 
fordonen är inte tillgängliga för på- och avstigning, hållplatserna är inte anpassade till fordonen, 
hållplatsutrop fungerar inte eller saknas, högtalarutrop, vid bland annat trafikstörningar, är svåra 
att uppfatta och det saknas skriftlig information i samband med trafikstörningar, det är svårt att 
hitta och orientera sig på stationer, tidtabeller, betaltjänster och reseinformation är inte tillgängliga 
eller svåra att förstå. En typisk utmaning på landsbygden är svårigheter att ta sig tryggt och säkert 
till busshållplatser när det saknas anslutningstrafik eller gång och cykelbanor och fungerande 
vägunderhåll för dessa.    

Regioner och kommuner ansvarar för kollektivtrafik, färdtjänst, skolskjuts, regional utveckling och 
landsbygdsutveckling för sina invånare. Idag finns transportförsörjningsprogram för respektive 
region men som beskrivits innan finns ett glapp i transporttillgänglighet generellt för landsbygder 
jämfört med städer och det finns inget som med säkerhet säkerställer allas tillgänglighet.   
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4 Brister i tillgänglighet och särskilt 
utsatta grupper 

4.1 Litteraturöversikt, sammanfattning 
 För att undersöka rättvis tillgänglighet på landsbygden och i mindre tätorter har denna litteratur-
översikt samlat internationell forskning som synliggör hur förutsättningarna ser ut med fokus på 
olika samhällsgrupper. Materialet består av 36 artiklar och rapporter och har analyserats i sju 
teman: ofrivillig immobilitet, tvingat bilägarskap, färdmedelsväxling, genusskillnader, äldres 
mobilitet, ungas mobilitet och minoriteters mobilitet. Slutsatsen är att äldre, unga och migranter, 
särskilt i kombination med funktionsnedsättning, är att betrakta som utsatta grupper. Mer 
intersektionell forskning behövs för att förstå komplexiteten och tydligare kunna se hur olika 
samhällskategorier samspelar.  

4.2 Metod  
Målet för litteraturstudien är att få en översikt av den svenska och internationella forskning som 
har gjorts om rättvis tillgänglighet på landsbygden och i mindre tätorter. Litteraturstudien 
fokuserar specifikt på olika samhälls- och socioekonomiska grupper och hur deras förutsättningar 
ser ut med syftet att vidare kunna undersöka tillgängligheten för boende i landsbygder och i 
mindre tätorter i en huvudstudie. Sökningar har gjorts i VTI:s bibliotekskatalog, TRID och Scopus. 
De sökord som användes (på engelska respektive svenska), inklusive trunkeringar och en 
kombination av sökorden var: accessibility, age, aspects, car poverty, combined mobility, courier, 
delivery, disability, e-commerce, e-mobility, elderly, equality, equity, e-service, fuel poverty, 
gender, low income, MaaS, peripheral area, ride hailing, rural area, rural municipality, smaller 
town, socio-economic, young/adolecents. Studier från år 2000 och framåt eftersöktes. 
Litteratursökningen resulterade i 908 artiklar och rapporter varav de flesta kunde gallras bort efter 
läsning av titel och abstract. 73 referenser valdes ut för närmare granskning och av dessa utgör 36 
artiklar och rapporter material för denna litteraturöversikt. Litteraturen har en bred internationell 
representation men med en stark övervikt på västerländsk och europeisk forskning. I synnerhet 
forskning från Sverige, USA och Australien sticker ut. Figur 1 visar i vilka länder forskningen har 
genomförts.  
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I resultatet identifieras sju teman som är av intresse för förstudien. Dessa teman har var sin 
underrubrik under resultat. Ofrivillig immobilitet är ett tillstånd som en individ kan försättas i när 
denne förlorar sin möjlighet att röra sig i samhället på grund av otillgänglighet, oförmåga eller 
avsaknad av transportmedel. Tvingat bilägarskap förekommer vanligtvis inom en-bilshushåll och 
är ett tillstånd när en eller flera individer mot sin vilja blir tvungna att äga en bil för att skapa 
förutsättningar för mobilitet och klara av vardagen. Färdmedelsväxling beskriver försök att få 
bilägare att byta färdmedel. Underrubrikerna: genusskillnader, äldres mobilitet, ungas mobilitet 
och minoriteters mobilitet tittar närmare på skillnaderna mellan olika samhällsgrupper. Litteratur-
översikten avslutas med en diskussion där äldre, unga och migranter på landsbygd och i mindre 
tätorter identifieras som särskilt utsatta grupper, även i kombination med funktionsnedsättning 
vilket förstärker utsattheten.   

4.3 Resultat  
I detta kapitel presenteras resultaten från litteraturstudien, uppdelat på de teman som mynnade ut 
i analysen. 

4.3.1  Ofrivillig immobilitet  
Några studier fokuserar på ofrivillig mobilitet. Det uppstår när en person önskar förflytta sig men 
misslyckas på grund av otillgänglighet, oförmåga eller avsaknad av transportmedel. Blondin (2020) 
har undersökt ofrivillig immobilitet i Bartangdalen i Tadzjikistan. Blondin menar att immobilitet är 
relationellt och relativt till, bland annat, andra människors mobilitet, vägförhållanden och väder. 
Som exempel visar en studie från Pakistan hur kvinnors mobilitet är knuten till män, genom att 
sköta hushållet begränsar kvinnor sin mobilitet till byn medan de möjliggör männens mobilitet 
utanför byn (Cook och Butz, 2018). Motilitetsbegreppet kan användas för att analysera den 
ofrivilliga immobiliteten. Blondin använder sig utav Kaufmanns, Dubois och Ravalets (2018) tre 
dimensioner av mobilitet: tillgång till mobilitet, kompetens och skicklighet, och möjlighet till att 
tillgodogöra sig mobilitet. I Bartangdalen formas invånarnas mobilitet av en begränsad tillgång till 
motoriserade fordon, vägar som stängs till följd av naturfenomen, och dålig telekommunikation. 
Dimensionen kompetens och skicklighet tar sig uttryck i att många resor måste ske till fots, ofta i 
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svår terräng, vilket kräver styrka och skicklighet samt att resor med fordon ofta kräver en 
omfattande organisatorisk kompetens. I den tredje dimensionen finns genusstrukturer som 
påverkar mobiliteten och faran i att resa till fots. Slutsatsen är att den begränsade mobiliteten 
orsakar ofrivillig immobilitet. Det finns även skillnader mellan olika socioekonomiska grupper och 
risken för att hamna i ofrivillig immobilitet varierar över tid beroende på hur tillgängligheten ser 
ut (Blondin, 2020). Fallet från Bartangdalen visar på tillgänglighet på landsbygden kan analyseras 
genom att undersöka samhällsstrukturer och infrastruktur.  

4.3.2 Tvingat bilägarskap  
Att äga en bil är inte alltid ett frivilligt val. För många är bilen en viktig resurs och en förutsättning 
för att klara vardagen. Särskilt socio-ekonomiskt utsatta grupper och boende på landsbygden kan 
på så sätt tvingas av sina omständigheter att införskaffa en bil. Bristen på alternativa färdsätt och 
stora avstånd har en förstärkande effekt på bilberoendet (Carroll, Benevenuto och Caulfield, 2021). 
En studie från Kina visar på att bilberoendet på landsbygden är associerat med otillgänglighet till 
samhällsservice, till exempel vårdcentraler och skolor. Studien visar också att ett tvingat bil-
ägarskap är en finansiell börda som försvårar för hushållen att bekosta aktiviteter som höjer 
levnadskvaliteten (Zhao och Bai, 2019). För att hantera den finansiella bördan som ett tvingat 
bilägarskap innebär känner många sig tvungna att reducera antalet resor och använda informella 
kontakter för att öka sin mobilitet. Genom dessa praktiker minskar kostnaden för bilresandet och 
användarna kan fortsätta bo på en bilberoende plats (Belton Chevallier m.fl., 2018). En 
undersökning från Australien visar att särskilt hushåll som äger endast en bil oftare är låg-
inkomsttagare eller arbetslösa än hushåll som äger flera bilar. En-bilshushållen är i högre grad 
beroende av bilen och saknar alternativa lösningar som att gå, cykla, resa med kollektivtrafik eller 
att införskaffa en till bil. Det har en negativ påverkan på det psykologiska välmåendet; en-
bilshushållen uppger att de har mindre tid att göra det de vill, de spenderar mer tid på resan men 
lyckas inte tillfredsställa sina resebehov (Delbosc och Currie, 2012).   

Carroll, Benevenuto och Caulfield (2021) har studerat relationen mellan tvingat bilägarskap och 
transportutsatthet i Irland. Den irländska landsbygden täcker stora geografiska områden och har 
låg befolkningstäthet. Deras hypotes bygger på att tvingat bilägarskap uppstår i områden som 
karaktäriseras av social utsatthet, dålig tillgänglighet till kollektivtrafik och många en-bilshushåll. 
Deras analys visar på överlappning av dessa faktorer. För att öka tillgängligheten på landsbygden 
har Irland ett regionalt transportprogram (RTP), så kallade ”Local Link services” som är ett slags 
delad dörr till dörr-tjänst. I studien har även detta analyserats med syfte att se om programmet har 
minskat förekomsten av tvingat bilägarskap. Analysen visar på ett blandat resultat för RTP. 
Programmet har ökat tillgängligheten marginellt i utsatta områden. Tjänsten har varit särskilt 
hjälpsam för isolerade hushåll utan egen bil. Anledningar till att RTP inte har lyckats bättre kan 
vara en låg efterfrågan och en låg politisk vilja att satsa på den typen av tjänster.   

4.3.3 Färdmedelsväxling  
I syfte att få fler att resa hållbart görs försök till att få framför allt bilförare att ändra färdsätt. Då 
bilen ofta har stor betydelse för pendling mellan hem och arbete på landsbygden finns det ett 
intresse att involvera arbetsgivarna i att erbjuda mer hållbara transportlösningar för sina anställda 
genom, till exempel skytteltrafik eller samåkning. Intresset för detta har undersökts i en studie i 
Österrike. Dock fann forskarna att intresset bland både arbetsgivare och arbetstagare var litet. Hos 
arbetsgivarna uppfattas detta som en stor kostnad som inte kan vägas upp mot att få ett grönare 
varumärke. Bland arbetstagare saknas efterfrågan för den här typen av lösningar. De lösningar 
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som efterfrågades i undersökningen låg utanför arbetsgivarnas kontroll, som bättre kollektivtrafik 
(Soder och Peer, 2018). Ett program som genomförts i fyra franska mindre tätorter ämnade till att 
få bilförare att välja kollektivtrafik (Castel m.fl., 2019). Undersökningen antog att man kan 
underlätta för byte av färdmedel om man höjer individens “mobilitetskapital”. I begreppet 
mobilitetskapital ingår all den information och förståelse en individ har om olika färdmedel. 
Genom att öka individens mobilitetskapital kan man skapa förutsättningar för färdmedelsväxling. 
I studien ingick bilförare som sällan åker buss. De fick individuell rådgivning och ett gratis 
månadskort. Bilförarna som ställde upp på programmet var i regel mer positivt ställda till 
bussresor än bilförare överlag. De var också mer miljömedvetna och hade ett lägre mobilitets-
kapital än den genomsnittlige bilföraren. Av de 16 deltagarna fortsatte 9 att resa med buss tre 
månader efter att programmet hade avslutats. Det stöd som bilförarna fick i form av motivation, 
information om rutter, rådgivning och busskort förmådde bilförarna till komma över barriärer 
associerade med intention, förberedelse och handling.  

4.3.4 Genusskillnader 
Genus och mobilitet går inte att separera. Den sociala strukturen formar mobiliteten utifrån genus-
roller. Rollen inom hushållet, familjen och samhället, den byggda miljön, regler och ägande, 
digitalisering, och kulturella normer formar genusskillnader som påverkar möjligheten till att röra 
sig i samhället (Hanson, 2010). I en enkätundersökning från Katalonien, Spanien, har forskare 
jämfört urbana områden och landsbygden med fokus på genus (Miralles-Guasch, Melo och 
Marquet, 2016). Kvinnor och män reser med olika färdmedel. Det är vanligare att kvinnor reser 
med kollektivtrafik och går, och män reser med egen bil, även när externa förhållanden är lika. Den 
här skillnaden är större i urbana områden eftersom det finns bättre förutsättningar att resa med 
kollektivtrafik där. I Sverige saknar en fjärdedel av vuxna kollektivtrafikanvändare körkort. På 
landsbygden är 60 procent av de vuxna kollektivtrafikanvändarna kvinnor (Berg, 2017). Låg daglig 
mobilitet till följd av sjukdom, distansarbete, semester eller som individuellt val är vanligare bland 
kvinnor än män. Det är en skillnad som växer med ökad ålder och är vanligare på landsbygden. 
Däremot gör kvinnor överlag fler resor än män inom alla åldersgrupper, en skillnad som finns 
både i stad och på landsbygd. Det är resultatet av att kvinnor utför fler ärenden än män, både i 
hemmet och i arbetet (Miralles-Guasch, Melo och Marquet, 2016). Ett exempel från Ghana visar på 
att infrastruktursatsningar på landsbygden kan ge större fördelar till kvinnor än vad som ofta 
redovisas inom forskningen. Adom-Asamoah, Amoako och Adarkwa (2020) har undersökt 
effekterna av väginvesteringar som Ghanas regering genomförde mellan åren 2002 och 2008. 
Jämförelser mellan de förbättrade vägarna och äldre vägar visar att kvinnor drog stora fördelar av 
infrastruktursatsningen. Kvinnor på landsbygden i Ghana gör betydligt fler resor än män längs 
landsbygdsvägar. Män som reser i snitt mellan 2 – 6 gånger om året gör det främst för att sälja sina 
jordbruksvaror på marknaden i tätorter, medan kvinnor reser i snitt mellan 8 – 18 gånger om året. 
Dels i ekonomiskt syfte, dels för att delta i bröllop, begravningar och för att göra inköp till 
hushållet vilket kvinnor gör oftare än män. Kvinnors resor är också förknippade med gemenskap 
kvinnor sinsemellan eftersom resmålen möjliggör sammankomster för dem.   

En studie från USA har jämfört cykling i urbana områden med landsbygden. Resultatet som 
bygger på en enkätundersökning visar att trots att cykling framför allt förekommer i urbana 
områden så är det vanligare att unga och kvinnor cyklar på landsbygden jämfört med i staden. 
Studien visade också att det är vanligare att vita personer cyklar jämfört med andra etniska 
grupper (McAndrews, Okuyama och Litt, 2017). Kvinnor som utsätts för våld från sina män kan 
tvingas fly hemmet under svåra förhållanden.  Bowstead ( 2020) har studerat under vilka 
omständigheter kvinnor kan fly på landsbygden i Storbritannien. I hennes intervjustudie 
framkommer det att kvinnor ofta använder sig utav kollektivtrafiken när de lämnar sina hem. Ett 
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undantag tycks vara funktionshindrade kvinnor som i högre grad använder sig utav privata 
transporter eftersom kollektivtrafiken inte är anpassad efter deras behov. Kvinnor flyr ofta med 
barn vilket orsakar ytterligare svårigheter i en redan svår situation. Kvinnorna uppgav att de hade 
svårt att köpa rätt biljetter eller ta sig till rätt plats till skyddande boenden på grund av 
distraktioner. Flyktförsöken var ofta spontana och kvinnorna fick inte alltid med sig särskilt 
mycket pengar eller ägodelar och blev på så sätt beroende av hjälp från familj och bekanta. Män 
som slår kvinnor försöker ofta begränsa kvinnans sociala resurser genom att hålla henne isolerad. 
Finansiella och mobilitetskapande resurser kan också vara begränsade.  

Frågan har också ställts om inte den nya teknologin, genom smart mobilitet, kommer att jämna ut 
genusskillnaderna. Då samhället i allt större utsträckning digitaliseras kommer även sättet vi reser 
på att förändras. ”Smart mobilitet” är lösningar som bygger på allt från anropsstyrd trafik till 
integrerade planeringsverktyg i smartphoneapplikationer. Forskning har gjorts på området smart 
mobilitet och genus. Singh (2020) har gått igenom den forskning som finns på området och 
konstaterar att smarta mobilitetslösningar i Nordamerika används framför allt av vita, män och 
personer med högre inkomst som är i åldrarna mellan 20 och 25 år. I Tyskland används bildelning 
av upp till 80 procent män med högre utbildning och inkomst. Forskning om cykeldelning i 
Nordamerika har visat att kvinnor är mer oregelbundna användare än män och att det är vanligare 
med cykeldelare som är vita yngre män med högre inkomst och utbildning. Smarta mobilitets-
lösningar är också utformade efter kundcentrerade affärsmodeller som inte eftersträvar att lösa 
samhällsproblem. Barnstolar ingår oftast inte utan måste medtas vilket försvårar för kvinnor som 
reser med barn. Betalningslösningar med kreditkort och deposition för att ersätta eventuella 
skador försvårar för låginkomsttagare vilket oftare är kvinnor än män. I Nordamerika används 
applikationsbaserade taxitjänster (ride-sourcing) framför allt på kvällen och natten mellan klockan 
tio och fyra på morgonen i städer. Dessa tjänster beskrivs ibland som en säkerhetsrisk för kvinnor 
då kvinnliga passagerare har utsatts för sexuella övergrepp av förare under resor vilket har lett till 
en ökad efterfrågan av trygga transporter för kvinnor och skapandet av taxitjänster riktade enbart 
till kvinnor.  

Enligt Singh är det oklart om smart mobilitet kommer att jämna ut genusskillnader eftersom 
forskningen visar på både möjligheter och utmaningar. Teknologiska lösningar som smart 
mobilitet bygger på har redan underliggande genusproblem. Autonoma fordon kan öka kvinnors 
säkerhet, men också underlätta för, bland annat, stalking och prostitution. Smarta mobilitets-
lösningar är utformade för yngre personer med tekniskt kunnande, högre utbildning, mer 
disponibel inkomst och som efterfrågar omedelbara mobilitetstjänster. Många kvinnor passar inte 
in i den gruppen.  

4.3.5 Äldres mobilitet  
En utmaning för landsbygder såväl i Sverige som Europa är att medelåldern hos befolkningen blir 
allt högre. De som bor kvar på landsbygden är de äldre och de som flyttar därifrån är de unga. De 
äldre är numera mera aktiva och vid bättre hälsa än vad tidigare generationer var. Mycket 
forskning har tillägnats den åldrande befolkningen och den genomförs oftast i rika västländer. I en 
litteraturöversikt har Cirella med flera (2019) gått igenom artiklar med fokus på transport-
innovationer och äldre. De påpekar att äldre skiljer sig i avseende på hälsa, resebehov och 
preferenser, och kan vara såväl pigga och aktiva som sjuka och orörliga. Den biologiska åldern kan 
inte fullt ut förklara hur äldres mobilitet ser ut. Hänsyn behöver tas till kognitiva, psykosociala, 
fysiska, miljömässiga och finansiella faktorer. Funktionshinder har ofta en större betydelse för 
äldres mobilitet än åldern. Äldre gör i genomsnitt färre resor än andra vuxna. Aktiva och friska 
äldre föredrar oftare att resa med bil. De äldre som hellre använder sig utav kollektivtrafik och 
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andra typer av tjänster är oftare sjuka fysiskt eller psykiskt. Funktionshinder orsakar social 
exkludering bland äldre. Forskningen visar också att anläggningar som är anpassade till äldres 
behov i anslutning till kollektivtrafik bidrar till att äldre byter färdsätt från egen transport till 
kollektivtrafik. Eftersom kollektivtrafiken är sämre på landsbygden ökar betydelsen av att ha ett 
körkort och äga ett fordon för att på så sätt behålla sin självständighet och flexibilitet (Ibid, ss. 3-9). 
I Sverige har upp till en tredjedel av den totala befolkningen minst en funktionsnedsättning i 
rörelse, syn eller hörsel, bland personer 65 år och äldre kan det röra sig om 55 procent (Trafik-
analys, 2019, s. 38). Personer med funktionsnedsättning (PFN) i Sverige gör i genomsnitt färre 
resor, 0,9 resor per dag jämfört med 1,6 resor per dag för personer utan funktionsnedsättning. Att 
resa med kollektivtrafik förutsätter olika förmågor som att kunna göra sig förstådd, förstå, 
orientera och förflytta sig, planera resan och kunna vistas i olika miljöer. Många hinder som PFN 
upplever är detsamma som övriga resenärer upplever, men är mer utbredda och besvärliga att 
hantera för PFN (Ibid, ss. 44, 156).  

Forskning från Irland visar på bilberoende bland äldre och att det finns skillnader mellan äldre 
kvinnor och män på landsbygden. En studie genomförde fokusgrupper med personer i 
medelåldern och pensionärer. Bilen var det föredragna färdsättet bland respondenterna. När äldre 
upphör att köra bil, vanligtvis på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, innebär det en 
stark begränsning av mobiliteten. Det är mindre sannolikt att äldre kvinnor kör eller äger en bil. 
Kvinnors mobilitet är ofta knuten till den manliga partnern och riskerar förlora sin mobilitet när 
mannen upphör att köra bil. Dock är skillnaden mellan män och kvinnors bilkörande mindre idag 
än vad den har varit historiskt. Manliga respondenter var mer negativa till att upphöra köra bil än 
kvinnor, som tycks ha en större anpassningsförmåga (Ahern och Hine, 2012). När äldre tvingas 
sluta att köra bil påverkas välmåendet negativt och de planerar sällan sina resor utan bil såvida de 
inte tvingas till det av sina omständigheter. Problem som dessa blir värre för personer som saknar 
sociala nätverk (Alexander och Bartley, 2016). Äldre på landsbygden som inte kan köra bil själva 
måste förlita sig på assistans från andra. Resultatet från en serbisk undersökning visar att äldre på 
landsbygden blir beroende av familjen för att få en god tillgänglighet, till exempel för att ta sig till 
vårdcentralen. Större avstånd till samhällsservice och sämre tillgänglighet till kollektivtrafik är 
förenat med bilberoende. I orter med mindre avstånd eller bättre kollektivtrafik kan äldre resa 
även med gång och cykel. Inom hushållen kan äldre dra nytta av att dela färdsätt med familje-
medlemmar, exempelvis genom att låna en cykel. På grund av avfolkningen från landsbygden blir 
det svårare för äldre att dela färdsätt med sitt hushåll (Rankovic Plazinic och Jovic, 2018).   

Äldre som upphör att köra bil i mindre tätorter och landsbygder riskerar att isoleras socialt och få 
en sämre hälsa då de inte längre kan delta i sin gemenskap, enligt en kanadensisk undersökning 
(Hansen m.fl., 2020). Över 90 procent av äldre bilförare uppger att sluta köra bil skulle leda till 
förlust av självständighet och mobilitet. Innan äldre upphör att köra bil helt så är det vanligt att de 
successivt minskar bilkörandet och håller sig till områden som de är bekanta med och som har bra 
vägförhållanden (Cirella m.fl., 2019). På landsbygden i Storbritannien är det upp till tre gånger 
vanligare att äldre med tillgång till bil deltar i formella aktiviteter, det vill säga i aktiviteter som 
involverar grupper och organisationer som att gå i kyrkan eller att studera. 45 procent av äldre 
med tillgång till bil deltar i volontärarbete medan endast 13 procent av äldre utan tillgång till bil 
gör det. Resultatet, som bygger på landsomfattande enkätdata, visar också att 65 procent av äldre 
utan tillgång till bil deltar i informella aktiviteter jämfört med 51 procent av äldre med tillgång till 
bil. Det är oklart varför en större andel av äldre utan tillgång till bil kan delta i informella 
aktiviteter men potentiella förklaringar är att de utan bil bor närmare sin familj, bildar vänskaps-
kretsar i sin geografiska närhet eller skapar kontakter med andra när de är ute och går eller reser 
med kollektivtrafik (Shergold, 2019). Cykling har visat sig vara positivt associerat med deltagande i 
föreningar och volontärarbete bland äldre japaner på landsbygden (Abe m.fl., 2018).   
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Integrerade transporter för passagerare och gods (ITPG) är en blandning av bildelning och dörr till 
dörrtjänst. Eftersom varor tas om hand och fraktas samtidigt som passagerare färdas tar den här 
typen av tjänster längre tid att resa med än vad en taxi eller egen bil gör. En japansk studie visar att 
det finns en skillnad mellan äldre och icke-äldre vad gäller synen på tid. Yngre grupper vill 
minimera tiden de spenderar i fordon medan äldre har lättare att acceptera längre restider, vilket 
tyder på att ITPG-lösningar kan passa äldre bättre (Namgung m.fl., 2019).   

Innovationer har förbättrat personbilarnas funktionalitet och på så sätt underlättat för äldre att åka 
bil, genom att underlätta för på- och avstigning, funktioner för att förenkla bilkörning och att 
justera backspeglar med mera. Smarta bilar förväntas gynna äldre, till exempel kan sådan 
teknologi kompensera för en långsammare reaktionsförmåga. Dessa nyare fordon har ofta ett 
högre inköpspris vilket försvårar för äldre med svagare ekonomi. Många äldre har svårare att 
nyttja kollektivtrafiken och är i behov av flexibla transporter. Till exempel behöver förare vara 
tränade i att tillgodose passagerare med särskilda behov (Cirella m.fl., 2019). En studie visade på 
en fördubbling av äldre passagerare efter att fasta bussrutter ersattes av flexibla bussrutter i 
Hervey Bay, en mindre tätort i Australien. Flexibla bussrutter är en anropsstyrd tjänst som ändrar 
sin färd efter passagerarnas behov. Förutom att de äldre passagerarna blev fler och nöjdare kunde 
forskarna också se liknande effekter på yngre grupper (Broome m.fl., 2012). Andra tjänster som 
bidrar till att öka äldres mobilitet är taxitjänster anpassade för äldre, motoriserade rullstolar, el-
scooter och cykel. Dock saknas ofta fysisk infrastruktur som underlättar för mikromobilitets-
lösningar. Äldre cyklar i lägre utsträckning än yngre, och gör det i så fall i rekreationssyfte. Mindre 
tätorter anses vara lämpligare för cykling eftersom det finns en närhet till olika verksamheter. El-
cyklar underlättar även för äldre förutsatt att det finns trygga vägar. Smart mobilitet anses ofta 
vara utmanande för äldre som inte är vana vid digitala lösningar. Men det finns tecken som visar 
på att äldre blir bättre på digitalisering. Utmaningen med applikationer är framför allt att de inte är 
tillgängliggjorda för äldre, utan har ett komplext gränssnitt och för liten storlek på texten (Cirella 
m.fl., 2019). I uppföljningen av de transportpolitiska målen pekar Trafikanalys ut äldre som 
speciell grupp som har ökat sina aktiviteter på internet, dock är andelen mycket lägre än bland 
yngre åldersgrupper (Trafikanalys, 2021).   

4.3.6 Ungas mobilitet 
Barn och unga är bland de mest transportutsatta. Forskning från Australien (Stanley och Stanley, 
2020) visar att unga på landsbygden i delstaten Viktoria har ett sämre välmående jämfört med 
unga i delstatshuvudstaden Melbourne och att fler barn i förskolan i perifera områden har 
utvecklingssvårigheter jämfört med barn i storstäder. På grund av höga boendekostnader i städer 
och tätorter letar sig låginkomsttagare till landsbygden i Viktoria som har en högre andel unga 
under 20 år, 30,4 procent, och äldre över 60 år, 34,2 procent jämfört med 24,3 procent respektive 19 
procent i Melbourne. Unga och äldre som löper större risk för transportutsatthet har också ett 
sämre välmående. Eftersom tillgängligheten på landsbygden ofta är dålig finns också en risk att 
unga flyttar in till städerna när de har blivit vuxna, vilket gör att ekonomiskt svaga grupper blir 
kvar på landsbygden. En kroatisk studie pekar på en faktor som bidrar till avfolkningen på 
landsbygden i regionen Sislak-Moslavina är att busstrafiken saknar täckning i 70 procent av de 
undersökta områdena (Šipuš och Abramovic, 2017). I Sverige föreslås att kollektivtrafiken på 
landsbygden ska förbättras genom bland annat anropstyrd trafik och samordning av olika 
trafikformer, exempelvis med öppna skolskjutsar (Berg, 2017). Lösningar av detta slag har testats i 
till exempel Tyskland där ett pilotprojekt med anropsstyrda bussar, bokade via smartphone, har 
fungerat som en så kallad ”last mile”-lösning för att förbinda avlägsna byarna i Oberharz med 
resten av kollektivtrafiken (Sörensen m.fl., 2021).   
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Minnesotas transportmyndighet i USA har undersökt skillnader mellan ”millennials” (födda 
mellan åren 1983 – 2000) i urbana områden jämfört med landsbygd och mindre tätorter i en 
enkätundersökning. Millennials på landsbygden och mindre tätorter har, bland annat, oftare 
gymnasie- eller yrkeshögskoleexamen, lägre inkomster, något lägre preferens för smartphones, 
mono-modalt pendlande, lägre sysselsättningsgrad, och mindre benägna att flytta. Resultatet 
visade också att unga på landsbygden oftare har flera jobb samtidigt, möjligtvis för att kunna 
bekosta en bil (Villwock-Witte m.fl., 2016).   

Nederländska forskare (Pot m.fl., 2020) har studerat landsbygdsbors perspektiv på tillgänglighet. 
Genom att intervjua fokusgrupper med boende i regionen Zeeland har de fått insikter i hur lokala 
sociala normer påverkar synen på olika färdmedel och hur tillgängligheten förväntas vara. 
Respondenterna betraktade bilen som det dominerande färdmedlet. De som ägde bil upplevde en 
enkelhet i att kunna resa efter egna tider, medan kollektivtrafiken betraktades som besvärlig med 
opålitliga tidtabeller och avsaknad av tydlig kommunikation. Att resa långväga med kollektiv-
trafik innebar också att göra byten mellan olika bussar vilket upplevdes som besvärligt. Det krävs 
en hög individuell kompetens dels för att förstå kollektivtrafiksystemet, dels en fysisk förmåga att 
höra och se bussar när de anländer och att kliva ombord vilket funktionsnedsatta respondenter 
upplevde som svårt. Ytterligare ett problem var den tidsbegränsning som kollektivtrafiken verkar 
inom, bussar som inte gick tillräckligt tidigt på morgonen och tillräckligt sent på kvällen vilket 
innebar att resande kunde behöva förlita sig på familj och bekanta för att sova över i väntan på 
nästa buss. Den lokala normen som formats av dessa förutsättningar värderade bilen som bästa 
färdmedlet vad gäller tillgänglighet, komfort och reliabilitet. Bilägarskapet ansågs önskvärt och 
yngre respondenter betraktade bilen som den främsta möjligheten till att öka sin mobilitet. Även i 
Norden betraktar unga bilen som en viktig del av deras framtida mobilitet (Saarinen, Ihlström och 
Wallsten, 2020, s26). Likt de nederländska ungdomarna betraktar unga i Norden kollektivtrafiken 
som dyr, krånglig och icke-flexibel (Ibid, s38).   

4.3.7 Minoriteters mobilitet  
I Sverige (Wimark, 2020) är det vanligt att flyktingar placeras på landsbygden under asylprocessen 
eftersom det finns ett överskott av bostäder i landsbygdskommunerna. Flyktingboendena är ofta 
belägna på isolerade platser utanför resten av samhället och med dålig tillgänglighet till kollektiv-
trafik vilket gör att flyktingar riskerar bli fast i boendena. Flyktingarna har vanligtvis svaga 
ekonomiska resurser, både under och efter asylprocessen. Civilsamhället bidrar med 
tillgänglighetstjänster i viss mån, till exempel genom att erbjuda skjuts. Dock, måste flyktingarna 
ofta göra avvägningar för vilka resor de vill genomföra. Flyktingar hindras även av sin begränsade 
kompetens och kunskap om det svenska transportsystemet och oljud i trafiken kan utlösa 
posttraumatisk stress. Särskilt utsatta är HBTQ-flyktingar som befinner sig i ett dubbelt 
utanförskap, enligt Wimarks forskning. HBTQ-personer utsätts av tillrättalägganden och 
bestraffningar av andra på boenden. De har svårt att ta sig till hjälporganisationer. HBTQ-
flyktingar kan hamna i situationer där de känner sig tvungna att byta sex mot mobilitet, vilket sker 
i samband med möten med partner de har träffat genom dejtingapplikationer och som betalar för 
HBTQ-flyktingens resa vilket placerar denne i ett beroendeförhållande.  

Forskning från USA visar på association mellan landsbygdssamhällen med högre andel afro-
amerikaner och sämre hälsa i den amerikanska södern. Transportinfrastrukturen har stor betydelse 
för tillgängligheten till vård och hälsa. En studie visar att svarta landsbygdssamhällen saknar 
byggt kapital i form av motorvägar och flygplatser. Resultatet kan analyseras utifrån racial threat 
theory som visar att högre koncentrationer av svarta upplevs som ett hot mot den vita majoriteten 
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varför beslutsfattare väljer att satsa på polisiär närvaro istället för samhällsbyggande investeringar 
(Chi m.fl., 2019).  

4.4 Diskussion och slutsatser 
För att tillgängligheten på landsbygden och i mindre tätorter ska bli rättvis krävs det att man tar 
olika samhällsgruppers behov i beaktande. Forskningen belyser skillnader mellan och inom dessa 
grupper och dessa perspektiv behöver omhändertas i transportplaneringen. I de svenska regionala 
trafikförsörjningsprogrammen är målet att erbjuda hållbar och tillgänglig transport för alla. 
Vitrano och Lindqvist (2021) har undersökt trafikförsörjningsprogrammen i Stockholm, Västra 
Götaland och Skåne. I deras analys framgår att tyngdpunkten för programmen ligger på 
ekonomisk tillväxt. Transportsystemet betraktas främst som ett verktyg för regional tillväxt som 
ska underlätta för internationella affärsmöjligheter och skapa arbetstillfällen. Programmen 
benämner medborgare som kunder vilket indikerar en preferens för marknadslösningar. 
Programmen kritiseras även för en ”expertideologi” som inte alltid identifierar användarnas 
behov. Trots att lagen tillåter medborgardeltagande i transportplanering finns det ingen 
beskrivning i programmen för hur det ska gå till och i praktiken marginaliseras medborganas 
inflytande genom en beslutsprocess som fokuserar på affärsmodeller och avtal.   

Forskningen är otydlig i hur smart mobilitet och teknologi kommer att påverka möjligheten till 
rättvis tillgänglighet. Det finns mycket som tyder på att smarta lösningar kan underlätta för, bland 
annat, äldre och funktionsnedsatta genom smarta lösningar för bilen. Dock används smart 
mobilitet framför allt av män inom medelklassen och det finns en risk att den nya teknologin inte 
kommer att förändra underliggande strukturer.   

I litteraturen finns olika samhällsgrupper på landsbygd och i mindre tätorter beskrivna, men större 
delen av forsningen har undersökt äldre, kvinnor och låginkomsttagare. Det krävs mer forskning 
om andra transportutsatta grupper, till exempel nyanlända flyktingar som endast har en källa i den 
här genomgången. Framtida forskning bör genomföras med ett intersektionellt perspektiv istället 
för att undersöka grupper var för sig. Att kategorisera samhällsgrupper på det sätt som är gjort i 
den här litteraturöversikten är vanskligt eftersom det finns en tydlig koppling mellan flera av 
kategorierna och att vara transportutsatt. Generellt kan man dra slutsatsen att vara någon 
kombination av låginkomsttagare, ung, äldre, funktionsnedsatt, kvinna, eller etnisk minoritet ökar 
risken för att bli transportutsatt. Däremot män som oftare kan tillgodose sin mobilitet har svårare 
att anpassa sig till ett liv utan bil.   

Med hjälp av mobilitetsbegreppet kan vi identifiera tre grupper som kan anses vara särskilt utsatta 
och sakna god tillgänglighet på landsbygd och i mindre tätorter. De tre mobilitetsdimensionerna 
innefattar tillgång till mobilitet, kompetens och skicklighet, samt möjlighet att tillgodogöra sig sin 
mobilitet. Äldre, unga och migranter saknar i större utsträckning mobilitetsskapande medel. Äldre 
eftersom de kan tvingas upphöra köra bil. Unga eftersom de inte har uppnått myndig ålder. Och 
migranter eftersom de saknar finansiella resurser. Vad gäller kompetens och skicklighet kan äldre 
förlora sin förmåga att resa i takt med en högre ålder och sjukdom. Digitalisering kan också vara en 
utmaning för äldre. Unga har ofta desto bättre kompetens och skicklighet, särskilt vad gäller 
tekniskt kunnande. Migranter är begränsade språkligt och saknar även kunskaper om det nya 
samhället de är bosatta i. Möjligheten att tillgodogöra sig sin mobilitet påverkas inom dessa 
grupper av deras sociala nätverk. Många äldre är beroende av sin familj och närstående för att ha 
en god tillgänglighet, de begränsas även av en infrastruktur som inte är anpassad efter deras 
behov. Unga är ofta beroende av sina föräldrars tillgång till bil och deras utveckling påverkas 
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negativt av att inte kunna resa självständigt. Migranter kan vara bosatta på geografiskt isolerade 
platser vilket gör dem beroende av civilsamhället, och i fallet med HBTQ-migranter riskerar 
hamna i ett sexuellt utnyttjande för att säkerställa sin mobilitet. Dessa gruppers tillgänglighet 
förvärras av den otillräckliga tillgängligheten som finns på många landsbygdsorter och i mindre 
tätorter. Bristen på kollektivtrafik gör att resenärer kan behöva förlita sig på bekanta för att 
övernatta och den riskerar att tvinga in låginkomsttagare i ett bilägarskap som tär på redan knappa 
ekonomiska resurser och försämrar välmåendet. Slutligen, måste även personer med funktions-
nedsättningar lyftas fram som en särskilt utsatt grupp. De har ofta samma problem som resten av 
befolkningen, men problemen blir svårare på grund av funktionsnedsättningarna. Personer med 
funktionsnedsättningar återfinns inom alla samhällsgrupper, även om de är vanligare bland äldre, 
därför vill vi hålla oss till de tre utpekade särskilt utsatta grupperna men det är viktigt att 
undersöka personer med funktionsnedsättningar inom de grupperna.  
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5 Hur inkluderas olika behov i 
tillgänglighetslösningarna?  

För att få en översiktlig bild av hur olika behov utifrån exempelvis kön, ålder eller socioekonomisk 
status inkluderas i framtagning, utformning och uppföljning av tillgänglighetslösningar gjordes ett 
antal fallstudier av tillgänglighetslösningar. Syftet var även att kartlägga aktörernas (det vill säga 
de som erbjuder tjänsterna) uppfattningar om utmaningar för tillgängligheten för olika grupper på 
landsbygder och vad som skulle behövas för att kunna öka tillgängligheten för alla.  

Som ett första steg gjordes en kartläggning för att skapa en övergripande uppfattning om vilka 
lösningar som finns eller håller på att utvecklas för att öka tillgängligheten på landsbygder. För 
detta användes projektrapporter, forskningsrapporter och utredningar samt sökningar på internet. 
Projektets referensgrupp ombads också att informera projektgruppen om lösningar de känner till. 
Kartläggningen begränsades av att informella lösningar som utvecklats lokalt av civilsamhället 
eller lokala företag ofta är mindre dokumenterade och därför svårare att hitta. Den påverkades 
också av att offentligt finansierade utvecklingsprojekt ofta är mer väldokumenterade och 
tillgängliga online och kan därför eventuellt vara överrepresenterade i kartläggningen.  

Totalt identifierades 45 lösningar, varav fem var från andra länder i Europa. Exemplen som 
hittades kan grovt delas in i följande kategorier där vi inte tagit ställning till hur vanligt före-
kommande lösningarna är.  

Mobilitetslösningar:  

 Traditionell kollektivtrafik 
 Anropsstyrd kollektivtrafik 
 Styrnings- och samhällsplaneringslösningar (t ex sociala konsekvensanalyser för att belysa 

transportplanering utifrån tillgänglighetsperspektiv för olika grupper och geografier) 
 Samåkning via digitala lösningar (appar) eller i informella grupper (till exempel sms-

grupper)  
 Bilpool 
 Självkörande fordon  
 Cykelfrämjande åtgärder (t ex mobil cykelverkstad)  
 Bussresor/skjuts till olika funktioner (till exempel specifik busstur som hämtar personer till 

matbutiken, så kallad handlarrunda) 
 Kombinerad mobilitet på samma digitala plattform (t ex kollektivtrafik, anropsstyrd trafik, 

samåkning, taxi, bildelning, även leveranstjänster kan ingå)  
 Fysisk mobilitetshubb (med t ex cykelpool, bilpool, matkassar)  

Lösningar för tillgänglighet utan förflyttning:  

 Hemleverans av livsmedel  
 Paketleverans, exempelvis digitala skåp eller omlastningshubbar  
 Kombinerad leverans av livsmedel och paket  
 Lösningar för e-hälsa  
 Distanskontor för att minska pendlingsbehovet  
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Inom ramen för förstudien valdes 14 lösningar ut för mindre fallstudier om hur olika behov har 
adresserats i dessa. Målet var att välja ut lösningar så att olika kategorier representeras, men på 
grund av förstudiens begränsade omfattning var det inte möjligt att välja ut exempel från alla 
kategorier. Intervjuer har genomförts med personer som har haft nyckelroller i utveckling och/eller 
drift av de 14 lösningarna och som representerar kommuner, kollektivtrafikbolag, regioner, 
kommunalförbund, forskningsinstitut och högskolor, plattformsaktörer och landsbygdsföretagare.  

Slutligen inkluderades exempel från följande kategorier: Kombinerad mobilitet; styrnings- och 
samhällsplaneringslösningar; bussresor/skjuts till olika funktioner; självkörande fordon; mobilitets-
hubb; mat- och/eller paketleverans; kombinerade plattformar för mobilitet och leverans; anrop-
styrd kollektivtrafik.  

5.1 Vems tillgänglighetsbehov inkluderas?  
I studien undersöktes vilka behov kopplat till exempelvis genus, ålder, funktionsvariationer, 
socioekonomisk status eller etnicitet som har inkluderas i lösningarnas utveckling, genomförande 
och uppföljning. Syftet med detta har varit att bilda en uppfattning om huruvida de som arbetar 
med olika typer av tillgänglighetslösningar har resonerat kring olika behov på landsbygder. Ett 
annat syfte har varit att få en uppfattning om det finns några grupper som uppfattas ha särskilt 
stora tillgänglighetsutmaningar på landsbygder.  

I intervjuerna betonas framför allt tillgänglighetsutmaningarna hos de som inte har körkort 
och/eller tillgång till bil. Oftast nämns barn, unga och äldre i sammanhanget. Att inte ha bil 
kopplas framför allt till ålder, och mer sällan till kön eller socioekonomiska faktorer. I tre fall 
diskuteras även funktionsvariationer kopplat till tillgängligheten hos rullstolsanvändare, 
exempelvis när det gäller möjligheterna att kliva på och av självkörande fordon.   

Att kollektivtrafiken inte kan möta behoven hos många som kommit till Sverige som flyktingar 
diskuteras i en intervju där utmaningen kopplas till att många flyktingar saknar bil och dessutom 
pendlar utanför de allra vanligaste pendlingstiderna och till andra orter än de centralorter som 
utgör kollektivtrafikens målpunkter. Detta gör att mobilitetsmöjligheterna för många flyktingar 
blir mycket begränsade.  

Tillgängligheten bland landsbygdsborna utifrån socioekonomiska bakgrundsfaktorer tas sällan 
upp kopplat till tillgänglighetslösningarna. I utvecklingen av utökad anropsstyrd trafik i ett av 
exempel har ett explicit mål varit att resorna ska ingå i vanlig kollektivtrafiktaxa för att säkerställa 
att mobilitet inte ska vara dyrare för landsbygdsbor än för stadsbor. Även turister som grupp 
nämns i några fall där det uppfattas finnas potential i att möjliggöra ökat utbud av resor även för 
lokalbefolkningen med hjälp av anropstyrda resor genererade av turister. I det fallet har tjänsten 
lägre priser för lokalbefolkningen än för turister.    
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5.2 Vilka effekter på tillgängligheter har 
lösningarna gett?  

Det är i de flesta fallen svårt att säga vilken effekt på tillgänglighet som lösningarna har gett och för 
vilka grupper då flera av projekten är i sin linda och inte har testats alls, alternativt inte testats i full 
skala ännu. I flera fall har pandemin satt stoppat för test av tjänster.   

I några av fallen kan effekter på tillgänglighet ses och det gäller främst för äldre, riskgrupper för 
covid-19, personer med funktionsnedsättning och turister. Tjänster som att bli skjutsad till mat-
affären eller få hemleverans av matkassar har främst använts av äldre och riskgrupper för covid-
19, även om tjänsterna varit möjliga för alla att använda. Intervjupersonerna betonar att få handla 
själv eller få hem mat ökar möjligheten att kunna vara självständig. När mataffären i och med detta 
får ett tillskott till kundunderlag innebär det samtidigt att det blir en ökad tillgänglighet för 
bygden som helhet i och med att matbutiken hålls vid liv. Även en mobilitetstjänst som främst 
riktar sig till turister har nyttjats. Turister får en ökad tillgänglighet i en landsbygd som till del är 
beroende av turister. Tjänsten i sig ökar även utbud av transportmöjlighet för lokalbefolkningen 
som till stor del består av äldre.   

Tillgänglighetsanpassade hållplatser har fått effekter för tillgängligheten och satsning på kvälls- 
och helgtrafik har lett till ökad användning. Ibland kan inte den direkta effekten för tillgänglighet 
ses på grund av långa processer. När det gäller planeringsverktyg så som sociala konsekvens-
analyser i transportplaneringen är effekterna också mer indirekta, men kan samtidigt bli mer 
omfattande om verktyget får bra genomslag i planering och beslut.   

5.3 På vilka sätt inkluderas olika behov?  
I de studerade exemplen har lokalbefolkningen och deras behov på olika sätt involverats (eller ska 
involveras) i lösningens utveckling i majoriteten av fallen. Detta har gjorts, eller planeras göras, 
antingen genom studier och utredningar eller genom samskapande processer.   

Ett exempel på hur utredningar används för att inkludera olika behov i mobilitetsplanering gäller 
förbättring av tillgängligheten för rullstolsanvändare där tillgänglighetsanalyser upphandlades för 
att öka kunskapen om utmaningarna för rullstolsanvändare. I ett annat exempel utvecklades ett 
verktyg för sociala konsekvensanalyser för att i transportplaneringen kunna synliggöra olika 
besluts konsekvenser utifrån exempelvis kön, ålder och geografi. Detta byggde på en uppfattning 
om att det idag finns bristande representation av olika perspektiv bland de som fattar, och har 
inflytande på, transport-relaterade beslut, och att det även saknas underlag för vad besluten kan 
innebära för olika grupper. För att lyfta fram fler perspektiv i underlagen och i inflytande 
utvecklades en ny arbetsmetod för transportplaneringen. I utformningen av två kombinerade 
mobilitetstjänster som analyserats har lokalbefolkningen direkt tillfrågats om behov och möten 
ordnats där tjänster fått önskas. I två andra fall finns planer för involvering av användare i 
utformningen längre fram.   

I de flesta fall har inga särskilda målgrupper funnits och det finns få reflektioner kring vem som 
deltar i utformningen och har förutsättningar för att delta i möten, utforma förslag, eller formulera 
tydliga önskemål. I två fall har äldre personer varit tjänstens uttalade målgrupp och där har även 
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tjänstens utformning påverkats av detta (t ex att tjänsten beställs via telefon istället för digitalt). Det 
kan noteras att i undersökningen studerades inte metoderna för lokalsamhällets involvering i 
detalj. I huvudstudien kan det finnas anledning att närmare studera hur olika aktörer kan säker-
ställa att personer med olika behov kan involveras och ha inflytande.  

5.4 Vad ser aktörerna som de största 
utmaningarna för en ökad tillgänglighet 
för boende i landsbygder?  

Det finns många olika utmaningar för att kunna öka tillgängligheten för alla på landsbygder. En 
utmaning är handelns överlevnad på landsbygder. Att kunna få lokala handlare att överleva både 
konkurrens från internet-handel, Corona pandemin och kunna konkurrera prismässigt med stora 
butiker.   

En annan stor utmaning som betonas i intervjuerna handlar om målkonflikter i transport-
planeringen mellan social hållbarhet och ekonomi. Den blir extra tydlig efter pandemin när 
kollektivtrafiken behöver få ekonomi att gå ihop. I ekonomiskt utsatta lägen prioriteras ofta de 
starka stråken (med många resenärer) vilket försvagar tillgängligheter för de som bor utanför 
tätorterna. En aktör menar att kollektivtrafiken är ekonomiserad och turer körs där det bor mest 
folk och ger mest intäkter. Intervjupersonen menar att det råder en oreflekterad inställning att 
”flest ska ha mest” vilket missgynnar de boende på landsbygder och gynnar mer tätbebyggda 
områden med fler invånare.   

Den urbana normen ligger till grund för fördelningen ”flest ska ha mest” och det behövs en ändrad 
syn på landsbygder i policy, menar flera av aktörerna. Ett exempel på hur den urbana normen 
påverkar språkbruket är, enligt en intervjuperson, att satsningar generellt ses som investeringar i 
städer men ses som bidrag i landsbygder. Landsbygder måste inkluderas i ”samhällskontraktet” 
som en aktör uttrycker det. Enligt intervjupersonen behövs det dessutom ett resonemang kring 
kollektivtrafik ur fördelningssynpunkt, en omfördelning av budgeten till anropstyrd trafik och ett 
nytt uppdrag till kollektivtrafikmyndigheten att kunna erbjuda småskaliga mobilitetslösningar där 
folk bor.  Det betonas att det behövs en helt annan flexibilitet i kollektivtrafiken där även paket-
leverans skulle kunna ingå liksom turisters behov. Aktörerna nämner att det kan behövas både 
nationell lagändring, ett nytt uppdrag till kollektivtrafiken och statlig utjämning till regioner med 
mindre resurser.  

Vikten av invånarnas delaktighet i planeringsprocessen och att planeringen utgår från platsens 
behov betonas också av några av de intervjuade. Som ett exempel nämns det att tillgängligheten 
ibland kan underlättas på ett enklare och mindre tekniskt sätt exempelvis genom att se till att 
vägrenar finns för att göra det möjligt att tryggt cykla eller promenera till en hållplats på en större 
väg. Ofta saknas dock kunskap om lokala förutsättningar och därmed även kunskap om hur 
tillgänglighetsutmaningar bäst kan lösas. Att kunna skapa representation och delaktighet upplevs 
som ett problem för att planerare är för lika varandra, exempelvis nämns det i ett av fallen att 
majoriteten av planerarna och beslutsfattarna bor i städer. Här föreslås analys och åtgärder för att 
säkerställa representation utifrån exempelvis kön, geografi och etnicitet.   
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En annan typ av utmaning som nämns som faktorer som sätter käppar i hjulen för tillgänglighet är 
”konservatism” inom kollektivtrafiken. Alla tjänstemän och beslutsfattare i kollektivtrafiken ser 
inte nya mobilitetslösningar som en del av kollektivtrafikens roll. Långa upphandlingsavtal kan 
låsa läget och juridiska regelverk kring hur kollektivtrafik kan finansieras är ett hinder liksom brist 
på hållbara affärsmodeller som även inkludera andra aktörer. Mer samverkan och mindre 
stuprörstänkande efterfrågas.  

Det nämns även olika tekniska hinder, så som att det inte går att dela data mellan aktörer på ett 
säkert sätt eller att det inte går att bestämma vem som äger och får nyttja data. Särskilt utmanande 
tekniska hinder finns kopplat till självkörande fordon på landsbygder där många policymässiga, 
finansiella och juridiska frågor också kvarstår.    

5.5 Slutsatser  
Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns utrymme att bättre beakta olika behov i 
utformningen av mobilitets- och leveranstjänster för landsbygdsborna. I fallstudierna lyftes 
framför allt ålder som variabel som påverkar landsbygdsbornas tillgång till exempelvis service, 
men andra faktorer (så som kön, socioekonomisk status eller etnicitet) nämndes sällan. I de allra 
flesta fall saknar de analyserade exemplen intersektionella perspektiv där det tas i beaktande att en 
persons tillgång till service påverkas av många parallella aspekter där geografi och ålder är några, 
men där även exempelvis socioekonomisk status och etnicitet kan vara viktiga. Om 
tillgängligheten ska förbättras för alla landsbygdsbor är det viktigt att även dessa faktorer beaktas.   

En viktig slutsats är att i vår kommande huvudstudie finns det en anledning att vidare analysera, 
utveckla och tillgängliggöra och sprida metoder för hur intersektionella perspektiv bättre kan 
användas i utformning, genomförande och uppföljning av olika typer av mobilitets- och leverans-
tjänster som utvecklas av privata och offentliga aktörer.   

I de flesta regioner är kollektivtrafiken ekonomiskt hårt drabbad av Corona pandemin och i många 
regioner kan prioriteringar behöva göras. Därför är det viktigt att beslut kan fattas på väl-
informerade grunder med förståelse för olika besluts och olika lösningars påverkan på 
tillgängligheten för olika grupper. Samtidigt behövs metoder för hur personer med olika behov 
och olika kunskaper och erfarenheter kan involveras i beslutsfattande och framtagning av olika 
lösningar för att säkerställa att de motsvarar faktiska behov på ett resurseffektivt sätt. Där behövs 
ny medvetenhet, kunskap och metoder som inte enbart fokuserar på geografi eller ålder, utan även 
inkluderar ett intersektionellt perspektiv på andra faktorer.  

Lärdomar kan dras exempelvis från arbetet med sociala konsekvensanalyser, men även från olika 
mindre initiativ. Bland annat har Orsa kommun involverat ungdomar som kommunutvecklare. 
Men även olika metoder för målgruppsinvolvering som använts av privata aktörer är möjliga att 
bygga vidare på och utveckla för att säkerställa att olika behov möts.  

Förutom att anpassa lösningar efter platsen och att involvera berörda målgrupper kan även andra 
mer övergripande utmaningar behöva adresseras för att kunna öka tillgängligheten på lands-
bygden. Utmaningar som att policy liksom kollektivtrafikförsörjning utgår från en urban norm 
som missgynnar landsbygder, juridiska hinder och avsaknad av samverkan och fungerande 
affärsmodeller med externa parter för att bredda utbudet av mobilitet och leverans på lands-
bygden.   
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6 Återkoppling från workshop  
Som en del av förstudien genomfördes en workshop (lista på deltagare i bilaga 1). Detta kapitel 
redovisar de viktigaste resultaten från denna workshop med fokus på slutsatser för huvudstudiens 
inriktning.   

Flera av deltagarna gav uttryck för att befolkningen på landsbygden idag inte får ta del av 
samhällskontraktet. Exempelvis är inte kollektivtrafiken på landsbygden utformad för att skapa 
tillräcklig tillgänglighet. Kollektivtrafikens behöver få ändrat uppdrag, verktygslåda och 
utformning för att skapa en tillräcklig tillgänglighet på landsbygden. Det krävs lagstiftning som 
säkerställer rättvis tillgänglighet såsom en lägstanivå för vad en kan förvänta sig. Det ska vara lätt 
att ta sig till hållplatser, att använda kollektivtrafiken och en ska inte behöva vänta för länge. 
Huvudstudien måste utgå från kunskaper om universell design för kollektivtrafiken, identifierade 
av utsatta grupper såsom funktionshindrade. Huvudstudien kan lära från EU-fondsatsningar för 
att utveckla en norm för tillgänglighet. Huvudstudien bör dels se vad som kan göras inom ramen 
för existerande lagstiftning och policy, dels synliggöra behov av ändrad policy och lagstiftning, 
såsom ett landsbygdsmiljöavtal.  

Om de olika regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) kan samordna sitt utvecklingsarbete 
och bygga vidare på de smarta lösningar som finns så kan resurserna användas mer effektivt. 
Kollektivtrafiken kan utöka och utveckla den anropsstyrda trafiken. Kollektivtrafiken kan också 
med fördel samordnas med andra samhällstjänster för tillgänglighet såsom sjukresor och färdtjänst 
men också med hemleverans av varor. Huvudstudien måste därför utgå från data kring 
existerande flöden.  

Det finns idag brister i kunskap om de som idag inte reser med kollektivtrafiken, inklusive 
funktionshindrade. Eftersom de inte reser så mycket så syns de inte i resestatistiken vilket leder till 
att de missas i planeringen. Det är därför viktigt att aktivt söka upp dem och göra dem delaktiga så 
att deras behov synliggörs och ligger till grund för utvecklingen. Det går till exempel att ta hjälp av 
föreningar och teknikföretag. Det är dock svårt för många medborgare att artikulera sina behov. 
Det kräver således en beprövad form för detta i huvudstudien där behov och lösningar utvecklas 
iterativt och en metod för att identifiera och rekrytera medborgare vars tillgänglighetsbehov inte är 
synliggjorda.  

Fallstudierna behöver täcka en variation av landsbygder och involvera engagerade medborgare 
och tjänstemän på RKM där man utvecklar nya lösningar och som kan förvalta resultat. Samtidigt 
är det också viktigt att studera behov och förutsättningar i bygder som saknar socialt kapital. Det 
innebär att valet av fallstudier bör utgå från kriterier som både handlar om skilda behov och skilda 
förutsättningar.  

Det behövs en gemensam problembeskrivning och en tydlig lösning för att engagera de aktörer 
som krävs för en förändring. Regionpolitiker efterfrågar lättillgängliga förslag som de kan driva: 
idag är det ofta svårt att översätta forskningsresultat i handling. Huvudstudien bör utveckla och 
testa lösningar med relevanta användare i tillräcklig mognadsgrad för att bedöma deras 
genomförbarhet, kostnader och det värde som de skulle tillföra.  

Det digitala utanförskapet är större än många tror, både på grund av kunskaper och bristande 
internetuppkoppling. Mobilitet som tjänst har idag inte tillräckliga inkomster på landsbygden. Det 
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finns därför ett behov av fysiska mobilitetstjänster och ett behov av samhällsinsatser. Huvud-
studien bör därför dels studera förutsättningarna för smarta tjänster, dels vilket stöd som krävs 
från offentliga aktörer.   

Det ger stora vinster att samordna utvecklingen av mobilitetstjänster med andra insatser för att öka 
tillgängligheten på landsbygden, såsom det regionala serviceprogrammet. Viktiga aktörer som bör 
involveras i huvudstudien omfattar föräldrar till skolbarn, regionala kollektivtrafikmyndigheter, 
kommuner, regioner, SKR, nyanlända, arbetsgivare, politiker, samhällsföreningar och byalag, e-
leveransbolag och näringsliv.  

7 Slutsatser för huvudstudien  
Slutsatsen från litteraturstudien är att äldre, unga och migranter, är att betrakta som särskilt 
transportutsatta grupper. Personer med funktionsnedsättningar återfinns inom alla samhälls-
grupper, även om de är vanligare bland äldre, därför vill vi i huvudstudien hålla oss till de tre 
utpekade särskilt utsatta grupperna men det är viktigt att undersöka personer med funktions-
nedsättningar inom de grupperna. Mer intersektionell forskning behövs för att förstå 
komplexiteten och tydligare kunna se hur olika samhällskategorier samspelar.  

För att säkerställa att alla rättvisedimensionerna täcks (distributional; procedural; recognition) ser 
vi att det är viktigt att även inkludera perspektiv på deltagande och inflytande samt diskutera 
konsekvenser för olika grupper som tar hänsyn till exempelvis ålder, kön, funktionsvariationer och 
etnicitet i relation till transportomställningen på landsbygden. I huvudstudien kan det finnas 
anledning att närmare studera hur olika aktörer kan säkerställa att personer med olika behov kan 
involveras och ha inflytande i transportsystemet. 

Fallstudierna med fokus på befintliga mobilitetslösningar i svenska landsbygder visar att det finns 
utrymme att bättre beakta olika behov i utformningen av mobilitets- och leveranstjänster för 
landsbygdsborna. En viktig slutsats är att det finns anledning att vidare analysera, utveckla och 
tillgängliggöra metoder för hur intersektionella perspektiv bättre kan användas i utformning, 
genomförande och uppföljning av olika typer av mobilitets- och leveranstjänster som utvecklas av 
privata och offentliga aktörer.  

Workshopen för transportaktörer resulterade i diskussioner om bland annat potentialen i att utöka 
och utveckla den anropsstyrda trafiken. Potentialen i att samordna kollektivtrafiken med andra 
samhällstjänster (till exempel sjukresor, färdtjänst och hemleveranser) betonades ytterligare. Att 
det digitala utanförskapet är stort lyftes på workshopen och förutsättningar för smarta digitala 
tjänster behöver diskuteras i huvudstudien.  

Samlat visar förstudien även att förutom att anpassa lösningar efter platsen och att involvera 
berörda målgrupper kan även andra mer övergripande utmaningar behöva adresseras för att 
kunna öka tillgängligheten på landsbygder. Utmaningar som att policy liksom kollektivtrafik-
försörjning utgår från en urban norm som missgynnar landsbygder, juridiska hinder och avsaknad 
av samverkan och fungerande affärsmodeller med externa parter för att bredda utbudet av 
mobilitet och leverans på landsbygder. Vilka åtgärder som behövs för att kunna öka 
tillgängligheten för alla på landsbygder kommer huvudstudien att fokusera på.           
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