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Förord

Trafikverket har ett brett uppdrag och bidrar 
tillsammans med andra aktörer till att skapa 
tillgänglighet i ett hållbart samhälle. Vi ska 
se till att de statliga vägarna är framkomliga, 
att tågen får förutsättningar att komma i tid 
och att trafikinformationen är aktuell – och 
att resor och transporter sker så säkert som 
möjligt, med minsta möjliga miljöpåverkan. 
Vi ska bidra till ett tillgängligt Sverige som 
skapar förutsättningar för tillväxt och väl-
färd som utvecklar samhället. Regioner kan 
utvidgas när arbetspendlingen fungerar. Både 
stadsmiljöer och landsbygd kan utvecklas 
när transportmöjligheterna är anpassade till 
människors behov. Näringslivets transporter 
kan bli effektivare genom ny teknik och god 
samverkan. 

Vi hanterar statliga bidrag till svensk sjöfartsnäring och enskilda vägar, verkar för 
tillgänglighet i den kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av avtal, 
och svarar för forskning och innovation som motiveras av Trafikverkets uppgifter.  
Trafikverket genomför också prov inom körkorts- och yrkestrafikområdet i hela landet. 

För att klara vår uppgift behöver vi ha beredskap att kunna agera när förutsättningar 
förändras. Detta förutsätter att vi kontinuerligt håller oss informerade om förändringar  
i omvärlden, både sådant som sker här och nu och sådant som kan tänkas ske på 
längre sikt. Trafikverkets omvärldsarbete innebär att vi följer händelser inom framför 
allt transportområdet, politik, näringsliv, akademi och EU samt inom anläggnings-
marknaden och upphandlingsområdet. 

Denna rapport fokuserar på långsiktiga trender i samhället, transportsystemet och i 
den offentliga förvaltningen. Rapporten har tagits fram inom den centrala funktionen 
Strategisk utveckling med stöd av andra verksamheter i Trafikverket och Futurewise AB, 
som har bidragit till kapitlet om megatrender. Den framtida utvecklingen är alltid svår 
att förutse. Med tanke på pågående omvälvande händelser som Rysslands invasion 
av Ukraina och covid-19-pandemin har arbetet med rapporten varit extra utmanande. 
Rapporten gör inte anspråk på att vara den enda möjliga beskrivningen av den fram-
tida utvecklingen eller på att vara heltäckande, och den uttrycker inte Trafikverkets 
viljeinriktning.

Vi hoppas att rapporten ska stimulera till fördjupad dialog om omvärlds- och framtids-
frågor, såväl inom som utanför Trafikverket.

Borlänge september 2022

Susanne Nielsen Skovgaard
Chef Strategisk utveckling
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Sammanfattning

I Trafikverkets fjärde omvärldsanalys uppmärksammar vi trender som bedöms kunna 
få stor inverkan på Trafikverket och aktörer i vår nära omvärld. Megatrender är för-
ändringar på ett övergripande samhällsplan och som är långsiktiga och globala till sin  
karaktär. Trender i transportsystemet är förändringar som sker specifikt i transport-
systemet och har sin grund i megatrenderna. I rapporten beskriver vi även förändringar i 
statens och det offentligas roll och styrning. I ett avslutande analyskapitel redovisar vi 
slutsatser och reflektioner.

Fem megatrender
Stadsnära områden lockar i ett digitaliserat samhälle. Demografiska processer, som 
rör befolkningens fördelning, storlek och sammansättning, är ofta mycket långsamma.  
Men vi kan nu se tendenser, som en följd av covid-19-pandemin, vilka på sikt kan få 
stor betydelse för det framtida Sverige. Arbetet frikopplas för många från platsen, 
vilket minskar behovet av gemensamma kontorsytor. E-handeln växer och tvingar 
många butiker och gallerior att stänga. Delar av städernas attraktionskraft i form av 
närhet till arbete och stort butiksutbud kan således minska. För vissa kommer en  
önskan om ett mer naturnära eller tryggare liv att få dem att välja bort stadskärnor. 
Det som tycks locka är stadsnära kranskommuner, liksom även andra större städer 
utanför storstadsregionerna.

Inbromsad globaliseringstakt i en tjänstefierad värld. För närvarande sker ett skifte i 
globaliseringen. Under många årtionden har världens länder i allt större utsträckning 
sammankopplats via handel, transportnät och energinät, liksom öppnare arbetsmark-
nader och friare rörlighet. Vi ser nu tecken på en inbromsning av globaliseringstakten 
och indikationer på mer protektionism. Det finns exempel där svensk industri om-
lokaliserar sin tillverkning till närområdet. Utvecklingen tycks dock inte hämma den 
tilltagande globala konkurrensen som blir allt tuffare. Konkurrensfördelarna förändras 
också i takt med att tjänster blir en allt viktigare del inom industri och tillverkning.
 
Trycket höjs för att nå klimatneutralitet och behovet av ren energi ökar. Klimatfrågan 
är knappast ny. Redan 1856 påvisade den amerikanska forskaren Eunice Foote experi-
mentella bevis för växthuseffekten. De senaste decennierna har forskningsrapporterna 
om växthusgasernas negativa effekter duggat tätt och med allt skarpare tonläge. 
Parallellt med detta sker en global ökning av energibehovet. En generellt ökande 
elanvändning, inte minst pådrivet av elektrifiering av transportsektorn, kommer också 
att ställa högre krav på tillgången till koldioxidneutral el. Övergången till fossilfri kraft 
drivs i sin tur på av fallande kostnader för sol- och vindkraft. 

Accelererande digitalisering omformar spelplanen för företag och för människors 
vardag. Den tekniska utvecklingen fortsätter med oförminskad kraft och omformar  
samhällen, företag och människors livsvillkor. Det finns inga tecken på att den teknis-
ka utvecklingen skulle stanna av. I stället har covid-19-pandemin på många sätt acce-
lererat tidigare observerade trender. Teknikutvecklingen, och särskilt digitaliseringen, 
kommer i takt med nya kommunikationslösningar och framsteg inom artificiell intelli-
gens att fortsätta förändra styrkeförhållanden mellan länder, branscher och företag. 
Men på samma sätt som ny teknik kan skapa möjligheter och ökat välstånd kan den 
också innebära att en del individer och företag hamnar på efterkälken. 

Resiliens blir alltmer viktigt i ett sårbart samhälle. Covid-19-pandemin som drabbade  
världen 2020 innebar för många ett uppvaknande för hur hårt vi kan drabbas av ovän-
tade händelser. Det blev en ovälkommen påminnelse om skörheten, inte bara hos 
oss människor utan även i de globala system vi inrättat. Som en följd har vi sett ett 
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ökande intresse från såväl offentliga som kommersiella aktörer att skapa en bättre 
resiliens (engelska: resilience) – en höjd beredskap för framtida oväntade händelser. 
Sverige och världen står inför många utmaningar som kan leda till större sårbarhet 
i samhället. Förutom framtida pandemier och en eskalerande klimatkris ser vi till-
tagande geopolitiska spänningar och ett krig i Europa, men också ökande organiserad 
brottslighet, både i det fysiska rummet och på nätet. 

Fem transporttrender
Fortsatt hög efterfrågan på tillgänglighet och mobilitet påverkar res- och transport-
mönster. Tillgänglighet handlar om att lätt kunna nå ett rikt utbud av möjligheter, till 
exempel arbeten, service och kultur. Tillgänglighet kan utvecklas genom förtätning, 
digitalisering som ger alternativ tillgång till varor, tjänster och service samt genom 
tjänster och infrastruktur som erbjuder nya möjligheter till resor och transporter. Alla 
dessa delar har i olika grad förändrats de senaste åren. Digitaliseringen har tagit ytter-
ligare fart under pandemin, och påverkat res- och transportmönster. 

Utmanande väg mot ett fossilfritt och miljöanpassat transportsystem. EU-kommis-
sionen presenterade 2021 det så kallade Fit for 55-paketet, med förslag på åtgärder 
i syfte att nå EU:s skärpta klimatmål för 2030, som innebär att EU:s nettoutsläpp av 
växthusgaser ska minska med minst 55 procent jämfört med år 1990. Globalt i FN 
och inom EU-politiken adresseras samtidigt frågan om biologisk mångfald som en 
lika systemövergripande omställning som klimatneutralitet. Omställningen mot ett 
fossilfritt transportsystem kommer att påverka olika grupper i samhället på olika sätt. 
Om den till exempel driver på kostnaderna för resor och transporter, kan det innebära 
försämrad tillgänglighet för människor och försämrad lönsamhet för företag. 

Allt större genomslag för ny teknik som förändrar transportsystemet. Ny teknik på-
verkar i snabb takt samhället, mänskligt beteende och hur företag och verksam heter 
skapar sina tjänster och produkter. Detta sker bland annat genom en exponentiell 
utveckling av datorers kapacitet och nya möjligheter att samla in, dela och analysera 
data samt utveckling av batterier, nya fordon och farkoster. Över tid medför detta 
stora förändringar, inte minst i transportsystemet. Det är dock svårt för såväl forskare 
som experter att bedöma i vilken takt utvecklingstrenderna genererar systemföränd-
ringar. 

EU-initiativ och samhällsutvecklingen ökar trycket på systemsyn och samverkan. 
EU:s transportpolitik stimulerar den europeiska ekonomin genom att bidra till att 
utveckla ett modernt infrastrukturnätverk som möjliggör snabbare och säkrare resor, 
samtidigt som man främjar hållbara och digitala lösningar. I den ”Europeiska gröna 
given” och EU-kommissionens strategi ”Att forma EU:s digitala framtid” fastställs 
ambitionsnivån, hastigheten och färdriktningen för de kommande åren. Klimat-
omställningen och digitaliseringen driver på ett ökat behov av internationell och 
nationell samverkan. Den gröna och digitala omställningen som går hand i hand kallas 
“twin transition”. 

Ökade risker och hot mot transportsystemets funktionalitet. Transportsystemet  
behöver bli ännu bättre rustat för att klara höga belastningar som orsakas av oväntade  
händelser. Höjd beredskap och krig är den yttersta påfrestningen som transport-
systemet ska kunna hantera. Det geopolitiska läget i Europa har under flera år 
försämrats. Läget eskalerades dramatiskt den 24 februari 2022 när Ryssland inledde 
en fullskalig invasion av grannlandet Ukraina. Till detta kommer klimatförändringar, 
cyberangrepp och kriminalitet som påverkar systemets funktionalitet.
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Trender i den offentliga förvaltningen
Svensk parlamentarisk demokrati och offentlig förvaltning är i ett globalt perspektiv  
fortsatt väl fungerande och präglas av förhållandevis hög tillit till såväl politiker 
som institutionerna. Under de senaste åren har förtroendet för staten, riksdagen 
och EU-kommissionen ökat och ligger på de högsta nivåerna sedan 2012. Även för 
myndigheter, dagspress och public service ligger förtroendet högt; fler medborgare 
anser att Sverige är på rätt väg, än de som anser att Sverige är på fel väg. Men Sverige 
påverkas också av omvärlden och vi har under flera år sett en ökad polarisering, där 
tilltron till att Sverige är på rätt väg och tilltron till myndigheter blivit mer partipolari-
serad.

Analys – slutsatser och reflektioner 
Observationer av hur olika transportrelaterade fenomen i samhället utvecklas och 
antaganden om deras långsiktiga utveckling är väsentliga underlag för olika aktörers 
strategiska planering. Detta gäller särskilt transportinfrastruktur som tar lång tid att 
bygga och har lång livslängd. Analysen utgår från de trender som redovisas i tidigare 
kapitel med vissa kompletteringar och fördjupningar. I flera avseenden kan man se att 
den ekonomiska utvecklingen inte tycks driva på efterfrågan på transporter i samma  
utsträckning som under 1900-talets senare del. Detta tillsammans med krav på 
klimatanpassning, förändrat säkerhetsläge och kraftigt ökade kostnader för byggande 
och underhåll av infrastruktur innebär förändrade förutsättningar, som behöver  
beaktas i den långsiktiga planeringen av transportsystemet. 
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1  Inledning

Omvärldsbevakning görs kontinuerligt inom olika verksamheter i Trafikverket och på 
övergripande nivå. Varje månad görs en omvärldsspaning, som sprids internt och  
externt, där ett urval av aktuella händelser fångas för att ge en bild av läget inom 
transportområdet. En gång i kvartalet görs en kortfattad omvärldsanalys för internt 
bruk, som presenterar viktiga händelser, tendenser och trender inom transportområdet 
samt aktuella frågor som rör förvaltningspolitiken och Trafikverkets uppdrag. En sär-
skild omvärldsbevakning tas även fram löpande till Trafikverkets ledningsgrupp.

Vart fjärde år tar vi fram denna övergripande omvärldsanalys som belyser trender på 
två nivåer – megatrender och trender i transportsystemet. Megatrender är förändringar 
på ett övergripande samhällsplan som är långsiktiga och globala till sin karaktär.  
Trender i transportsystemet är förändringar som sker specifikt i transportsystemet  
och har sin grund i megatrenderna. Till dessa har även några mottrender och mot-
krafter identifierats. Rapporten fångar även upp förändringar av den offentliga 
förvaltningens roll och styrning. I en avslutande analys presenteras slutsatser och 
reflektioner.

Omvärldsrapporten 2022 är den fjärde sedan Trafikverket bildades. De tidigare togs 
fram 2010, 2014 och 2018. Det finns alltid stora osäkerheter om den framtida utveck-
lingen. Dessa osäkerheter förstärks av Rysslands invasion av Ukraina, med påverkan 
inom många områden, liksom av eventuella kvarstående effekter av covid-19- 
pandemin på samhället och transportsystemet.

Syftet med omvärldsrapporten är att fördjupa förståelsen för vår omvärld och iden-
tifiera förutsättningar och utmaningar för utvecklingen av transportsystemet och 
Trafikverkets verksamhet, och analysdelen ska ses som ett diskussionsunderlag. Den 
är ett viktigt underlag när Trafikverket ska ta fram förslag till inriktning för transport-
systemet, inför regeringens infrastrukturproposition. Syftet är också att bidra till 
diskussion om framtidsfrågor. Omvärldsrapporten är däremot inte ett uttryck för 
ledningsgruppens eller styrelsens uppfattning eller viljeinriktning.
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2  Megatrender som förändrar samhället
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2.1  Stadsnära områden lockar i ett digitaliserat samhälle
Demografiska processer, som rör befolkningens fördelning, storlek och samman-
sättning, är ofta mycket långsamma. Men vi kan nu se tendenser, som en följd av 
covid-19-pandemin, vilka på sikt kan få stor betydelse för det framtida Sverige. 
Arbetet frikopplas för många från platsen, vilket minskar behovet av gemensamma 
kontorsytor. E-handeln växer och tvingar många butiker och gallerior att stänga. Delar 
av städernas attraktionskraft i form av närhet till arbete och stort butiksutbud kan så-
ledes minska. För vissa kommer en önskan om ett mer naturnära eller tryggare liv att 
få dem att välja bort stadskärnor. Det som tycks locka är stadsnära kranskommuner, 
liksom även andra större städer utanför storstadsregionerna.

Växande storstäder – men i lägre takt
Sveriges storstäder har mycket som attraherar. Det finns gott om jobbtillfällen och ut-
bildningsmöjligheter, det är nära till kommunikationer som tåg och flyg och det finns 
ett stort utbud av restauranger, kultur och nöjen. Sverige följer det globala demografi-
mönstret där storstäderna tenderar att växa i storlek. Under de senaste tjugo åren har 
Stockholms stads invånarantal ökat med 30 procent, Göteborgs stad med 25 procent 
och Malmö stad med 34 procent1. En fortsatt tillväxt är sannolik, givet det historiska 
mönstret. 

För att nyansera bilden är det viktigt att förstå varför storstäderna växer. Faktum är 
att våra tre största städer har ett negativt ”inrikes flyttningsöverskott”. Det vill säga 
att om man bara inkluderar flyttningar inom Sverige så är det fler som flyttar från 
citykärnorna än till dem. Mellan 2014 och 2020 var flyttnettot för Stockholms stad 
-22 500 personer, för Göteborgs stad -9 500 och för Malmö stad -2 5002. De höga 
boendepriserna i innerstäderna är sannolikt en bidragande orsak, delvis pådriven av 
utländska investerare och andra som köper bostäder på spekulation3. En annan orsak 
är att människor flyttar till stadskärnorna utan barn, och flyttar därifrån med barn,  
eftersom barnfamiljer gärna vill ha större bostadsyta än man kan kosta på sig i  
centrum4. Även Storstockholm som helhet har fler inrikes utflyttningar än inflyttningar 
under de senaste tre åren, vilket var särskilt tydligt under 2020. Men eftersom  
städernas födelseöverskott är stort och invandringen hög ökar det totala invånar-
antalet likväl – men i lägre takt än tidigare. 

Kranskommuner attraherar
Begreppet ”Zoom towns” har dykt upp, vilket beskriver mindre, ofta naturnära och 
idylliska städer, från vilka distansarbete kan bedrivas (exempelvis med videokonferens-
verktyget Zoom). Har då Sverige några orter som skulle kunna kvalificera sig som 
”Zoom towns”? Om man studerar befolkningsförändringen för Sveriges kommuner 
från 2018 till 2020 finner vi bland annat Trosa, Burlöv, Svedala, Staffanstorp, Åre, 
Lekeberg, Strängnäs och Enköping på topplistan. 

I ett längre, tjugoårigt, perspektiv har flera kranskommuner till storstäder vuxit 
snabbt. Dessa förorter erbjuder såväl en närhet till storstäderna som möjligheten till 
ett mer naturnära boende.
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De snabbast växande kommunerna i Sverige 2000–20205

Kommun Procent
Sundbyberg 56 
Solna 47 
Värmdö 46 
Upplands-Bro 45 
Nacka 42 
Sigtuna 42 
Trosa 40 
Nykvarn 39 
Lomma 38 
Österåker 35 
Vallentuna 35 
Haninge 35 
Järfälla 34 
Malmö 34 
Huddinge 34 
Uppsala 32 
Habo 31 
Stenungsund 31 
Staffanstorp 31 

Om man ser till landsbygden är mönstret inte entydigt. Vissa orter och regioner 
fortsätter att avfolkas, som Högsby, Övertorneå, Norsjö, Ljusnarsberg, Sollefteå, 
Sorsele, Vilhelmina och Malå. Parallellt med detta ser vi stora industrisatsningar på 
vissa platser. Exempel på detta är gruvbolaget LKAB som satsar 400 miljarder under 
en fyrtioårsperiod, Markbygdens vindkraftpark, Northvolts batterifabrik i Skellefteå, 
Facebooks datacenter i Luleå och SCA:s pappersbruk i Obbola. Initiativ som dessa 
innebär inte bara ett välkommet tillskott av arbetstillfällen utan även krav på nya 
infrastrukturinvesteringar.

Arbete frikopplas från platsen för många
Covid-19-pandemin har också inneburit en form av diskontinuitet som vi möjligen 
ännu inte sett hela vidden av. För många, främst kontorsarbetare, har arbete till stor 
del frikopplats från den fysiska platsen. 

Om denna förändring består kommer fenomenet med distansarbete sannolikt att på-
verka Sveriges framtida demografi och rörelsemönster, samtidigt som många yrkes-
kategorier inte har denna möjlighet. Enligt en studie av Novus vill nio av tio tjänste-
män gärna fortsätta arbeta hemifrån åtminstone någon dag i veckan6. Om arbetet för 
många i mindre utsträckning styr valet av boendeplats, ökar friheten att bosätta sig 
där man vill (så länge det finns höghastighetsuppkoppling). 

För de stadsbor som väljer att flytta finns dubbla motiv till att röra sig bort från 
staden: dels är priserna lägre, dels har behovet av närhet till kontoret minskat. Under 
pandemin har efterfrågan på större boenden varit mycket hög – sannolikt för att möta 
behovet av ett eller två extra rum för hemarbete. En konsekvens kan bli en ökad lokal 
efterfrågan på service när fler arbetar hemma och vill uträtta ärenden nära bostaden.
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E-handel tvingar butiker att stänga
En annan påtaglig trend är den snabba ökningen av e-handel. Onlineköp står nume-
ra för 14 procent av detaljhandeln. Som en följd av isoleringen under pandemin var 
ökningen under 2020 hela 40 procent jämfört med året innan. Sedan restriktionerna 
avvecklats har ökningen dämpats7. En prognos från Svensk Handel visar att andelen 
2030 kan komma att växa till 31–40 procent8.

För många fysiska butiker med små marginaler blir denna konkurrens förödande.  
Mellan 2011 och 2020 minskade antalet företag inom exempelvis kläder och skor  
med 33 procent, inredning minskade med 31 procent och hemelektronik minskade 
med 30 procent9. Mellan 2017 och 2019 minskade antalet butiker i Sverige med  
sex procent10. 

Svensk Handel prognosticerar en minskning av antalet fysiska butiker till 2030  
med 6 000–10 000 stycken11. Antalet butiksanställda uppskattas minska med 
56 000–92 000 personer. 

Vi blir fler och äldre
Jorden rymmer i dag drygt 7,7 miljarder människor, vilket är en fördubbling under de 
senaste 50 åren. Varje dag ökar jordens befolkning med drygt 200 000 personer – 
det är som att en stad i Uppsalas storlek tillkommer dagligen12. Världen förväntas  
fortsätta växa många decennier till, enligt FN:s senaste prognoser till år 2100 
(medelscenariot), för att sedan avta. Som mest beräknas vi bli omkring 11 miljarder 
människor innan det vänder. Åsikterna går dock isär bland forskarna och vissa hävdar 
att barnafödandet inte längre minskar så snabbt i Afrika, utan befolkningsökningen 
kommer att fortsätta även efter 2100.

Även i Sverige ökar befolkningen. Sedan 2000-talets början har vi blivit 1,5 miljoner 
fler – en ökning med 16 procent13. Ökningen drivs på av ett positivt födelseöverskott, 
invandring och att befolkningen blir allt äldre. För hundra år sedan var medellivslängden 
i Sverige 56 år. I dag är den förväntade livslängden 84 år för kvinnor och 81 år för 
män14. 

Sannolikt kommer förbättrad sjukvård, nya mediciner, genterapi och andra framtida 
tekniker att kunna bidra till att ytterligare förlänga våra liv. Parallellt finns ett ökat 
intresse för kost och hälsa hos många. Enligt tidigare studier är den svenska befolk-
ningen de som tränar mest regelbundet i Europa15. 

Ur ett samhällsperspektiv finns en kostnad associerad med ökande livslängd i form 
av pensioner, sjukvård och äldreomsorg. Dessutom ska en minskande andel förvärvs-
arbetande försörja allt fler som inte arbetar. I Sverige går det 3,8 personer i arbetsför 
ålder på varje pensionär, och om 20 år är prognosen 3,3 personer16. Det finns också 
en geografisk obalans, eftersom andelen äldre förväntas öka mer på landsbygden. 
Medan födelsetal och åldrande följer relativt stabila utvecklingsmönster, är framtida 
migration mer osäker. Samtidigt som uppblossande konflikter och klimatförändringar 
kan leda till nya flyktingströmmar spelar politiska beslut en stor roll, inom Sverige och 
EU.

Ur ett socioekonomiskt perspektiv har lönespridningen de senaste tio åren i princip 
varit konstant i Sverige17. Vid en internationell jämförelse menar OECD att de svenska 
inkomstklyftorna är små18. Däremot påpekar de att kapitalinkomster hos vissa sam-
hällsgrupper har bidragit till ökad ojämlikhet. Detsamma gäller stigande bostadspriser 
för de som äger sitt eget boende. 
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2.2  Inbromsad globaliseringstakt i en tjänstefierad värld
För närvarande sker ett skifte i globaliseringen. Under många årtionden har världens 
länder i allt större utsträckning sammankopplats via handel, transportnät och energi-
nät, liksom öppnare arbetsmarknader och friare rörlighet. Vi ser nu tecken på en 
inbromsning av globaliseringstakten och indikationer på mer protektionism. Det finns 
exempel där svensk industri omlokaliserar sin tillverkning till närområdet. Utvecklingen 
tycks dock inte hämma den tilltagande globala konkurrensen som blir allt tuffare. 
Konkurrensfördelarna förändras också i takt med att tjänster blir en allt viktigare del 
inom industri och tillverkning. 

Mot slowbalisering
De senaste decennierna har karaktäriserats av globaliseringen, där olika länders eko-
nomier, arbetsmarknader och transporter i olika grad har flätats ihop. Inget land har 
längre en isolerad nationell självförsörjning, utan alla är del av den globala ekonomin. 
Hinder har kontinuerligt rivits för att det ska bli lättare för idéer, människor, kapital, 
varor och tjänster att röra sig över gränser som en gång i tiden var tänkta att just 
avgränsa ett land. Under senare år skymtar dock tecken på en avstannande globalise-
ringstakt och en återgång till mer protektionism. 

Enligt World Trade Organization har exempelvis importrestriktionerna hos G20-län-
derna ökat stadigt de senaste tio åren19. För tjänstesektorn har regulatoriska handels-
hinder minskat fram till 2018, för att öka rejält under 2019 och 202020. Faktum är att 
internationell handel sedan 2012 har stått still och inte ökat21. Handelskonflikter och 
strafftullar har påverkat utvecklingen – inte minst genom att USA har agerat mot Kina 
och även infört handelstullar mot EU, som i sin tur svarat med motåtgärder22. Politiska 
beslut skapar kedjereaktioner för svensk industri, exempelvis för Ericsson vars om-
sättning i Kina har halverats, vilket sannolikt påverkats av Sveriges beslut att stänga 
ute kinesiska Huawei från utbyggnaden av det svenska 5G-nätet23. Brexit var vidare 
ett hårt slag mot EU-samarbetet. Inom Europa finns också regionala separatiströrel-
ser som verkar för självständighet, bland annat i Katalonien, Baskien och Skottland. 

Ett tydligt exempel på nationell protektionism var många länders hantering av 
covid-19-pandemins utbrott, något som visade på allt annat än samsyn och koordine-
ring. I tidigare integrerade regioner uppstod gränser som bevakades av militär, liksom 
en jakt på vaccin till den egna befolkningen.

Sammantaget har vi en stagnering av internationellt utbyte och marknadsintegration, 
ibland kallat slowbalisering (engelska: slowbalisation). Det återstår att se om vi har 
nått en tillfällig platå, eller om det rentav blir en framtida deglobalisering där tidigare 
mönster reverseras.

Tecken på omlokalisering av produktion
Att förlägga delar av sin produktion i avlägsna lågkostnadsländer har under lång tid 
varit ett lockande alternativ för svenska företag. Det finns exempel på företag som i 
stället väljer att flytta produktion och lager närmare platsen där slutprodukterna säljs, 
för att på så sätt öka robustheten och få tillförlitligare leveranser. Det behöver inte 
nödvändigtvis betyda att produktionen flyttas från Asien tillbaka till Sverige (backsho-
ring), utan att den kanske förläggs i exempelvis Baltikum (nearshoring). Utvecklingen 
kan förstärka trenden att den regionala handeln ökar, och dess andel har ökat med 
4 procentenheter det senaste årtiondet24.

Även om det saknas tillförlitlig statistik om svenska företags hemflyttning av produk-
tionen, finns det drivkrafter för en sådan utveckling. Besparingen för de som produ-
cerar i lågkostnadsländer blir allt lägre i takt med ökade löner. Löneökningen i Asien 
är stor, i synnerhet i Kina där genomsnittslönen mer än fördubblats de senaste tio 
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åren25. Automatiseringen av industrin har också minskat behovet av fysisk arbetskraft. 
Inköpskostnaden för en modern fabriksrobot motsvarar årslönen för två kinesiska 
fabriksarbetare, och en sådan robot kan lika gärna placeras i Sverige. Fortsatt effek-
tivisering innebär också att produktionskostnaden per enhet sjunker, vilket minskar 
värdet av att lägga tillverkningen utomlands. 

För många branscher, särskilt fordonsindustrin, blev exempelvis problemen med 
leverans av halvledare ett stort bekymmer under 2021. Många fabriker och under-
leverantörer med slimmad logistik och minimala lager har drabbats hårt, och pande-
min har tydligt visat på sårbarheten med just-in-time-leveranser. Den ekonomiska 
återhämtningen med snabbt ökande efterfrågan kan ytterligare förvärra den globala 
transportsituationen. Ytterligare ett skäl till omlokalisering är att många av dagens 
marknader är snabbrörliga och produkterna kundanpassade, vilket passar dåligt med 
massproduktion och långa transportvägar. Additiv tillverkning, där man med 3D- 
skrivare relativt lätt kan skapa kundanpassade produkter, kan också förstärka trenden 
mot en mer regional produktion. Utvecklingen påverkas också av e-handeln, vars 
vanligen snabba leveranser är normbildande. 

Det ensidiga fokuset på kostnadsbesparingar håller även på att breddas till att 
inkludera andra faktorer som gör företag konkurrenskraftiga. En växande skara bolag 
vill att deras produkter ska tillverkas i länder där man har höga miljökrav och goda 
arbets villkor – inte motsatsen26. 

På väg mot hyperkonkurrens
Traditionellt har företag under en längre tid kunnat förlita sig på konkurrensfördelar 
som byggts upp genom pris, kvalitet eller innovationsförmåga. Företag har också 
kunnat luta sig mot inträdeshinder till branschen eller mot att ha haft överlägsna 
finansiella resurser. Nu innebär den snabba teknikutvecklingen i kombination med en 
global marknad att produkter och tjänster hela tiden blir både billigare och bättre. 

Såväl företags som nationers massiva satsningar på forskning och utveckling gör det 
också svårare att behålla ett försprång när det gäller kunskap, innovation och produk-
tutveckling. Kina konkurrerar inte längre bara med tillverkning av billiga kläder och 
teknikprylar, utan även med forskning, produktutveckling, affärsutveckling och design. 
Kinesiska universitet och högskolor utexaminerar numera över nio miljoner studenter 
– tio gånger fler än för tio år sedan27. I den årliga programmeringstävlingen ICPC där 
universitet tävlar mot varandra, vann ryska Nizhny Novgorod State University tävlingen  
202128. Andra länder på topptiolistan är Sydkorea, Polen, Belarus, Rumänien och 
Ukraina. Anrika Stanford University återfinns på plats 51.

Trösklarna för att starta en verksamhet har också blivit allt lägre. Det finansiella 
behovet är ofta begränsat och billig arbetskraft är tillgänglig på den globala arbets-
marknaden. Med molntjänster, appar och sociala medier kan avancerade erbjudanden 
skapas, förpackas och marknadsföras med kort startsträcka. 

Konkurrensen kan också komma från oväntat håll när etablerade aktörer söker nya 
möjligheter och marknader. Företag med ett starkt varumärke har stor möjlighet 
att hitta nya tillväxtområden där de kan bredda sin verksamhet. ICA säljer numera 
försäkringar, Apoteket Hjärtat driver vårdkliniker, Bauhaus erbjuder montering av 
produkter och IKEA säljer el från solceller29. 

Konkurrens dyker således upp från oväntade branscher. Dessa branschglidningar 
utmanar befintliga revir och innebär att kartorna får ritas om. Glidningar sker även 
i värdekedjan där mellanled sätts under hård press inom många branscher. Ju fler 
mellanhänder som vill ha del av kakan, desto dyrare för slutkunden. När leverantörer 
börjar sälja online direkt till detaljhandeln eller slutkunden, tvingas business-to- 
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business-företag att rättfärdiga sin existens. En naturlig följd är en ökad prispress 
och därigenom ett ökat fokus på kostnader. Marginalerna blir för många allt mindre, 
vilket kräver ökad professionalism i alla led. För dem som inte lyckas är utslagning en 
realitet när värdekedjorna kollapsar. 

Sammantaget innebär det att företag ställs inför en tuff konkurrenssituation, som 
kan betecknas hyperkonkurrens, där dagens krav vida överstiger gårdagens. Oavsett 
om man säljer telefonväxlar eller konsulttjänster betyder hyperkonkurrensen att de 
fördelar man lyckas skaffa sig måste ses som temporära. Ju snabbare affärsvärlden 
förändras, desto mindre kan man förlita sig på tidigare konkurrensfördelar – och desto 
högre blir kraven på att kontinuerligt anpassa verksamheten i takt med tiden.

Tjänsterevolutionen fortsätter
Sverige har under de senaste hundra åren skiftat huvudnäring två gånger. Från att vi 
ursprungligen har livnärt oss främst på jordbruk, blev vi sedan en industrination, för 
att i dag i huvudsak syssla med tjänster. Tjänstesektorn är rätt spretig och diffus och 
inkluderar allt från handel och transport till fastigheter och konsultverksamhet. Allt 
fler tjänsteyrken är emellertid kunskapsintensiva, till exempel forskning, hälso- och 
sjukvård, finans, it och telekommunikation. Även offentlig verksamhet ingår och utgör 
knappt 30 procent av alla sysselsatta 30. En majoritet arbetar således med tjänster, 
och tjänstesektorn står för två tredjedelar av landets BNP 31. Åtta av tio nystartade 
företag är tjänsteföretag.

Olika näringsgrenars andel av total sysselsättning 1850–201932

Den strukturomvandling som nu sker innebär att Sveriges ekonomi håller på att bli 
”viktlös”. Diane Coyle menar i boken The Weightless World att när ekonomier växer sig 
starkare blir de mindre tunga. Det mervärde som genereras går alltså inte nödvändigt-
vis att mäta och väga. Ett annat sätt att illustrera utvecklingen är att se hur Sveriges 
export håller på att förändras. En tredjedel av Sveriges export väger inte längre något 
– eftersom den består av tjänster33. Värdet av Sveriges varuexport har stått still de 
senaste tjugo åren, medan tjänsteexporten har fördubblats. Covid-19-pandemin har 
dessutom förstärkt denna trend. Enligt en global studie från McKinsey & Company 
har företagens andel av erbjudanden som är helt eller delvis digitala ökat från 25 till 
50 procent34.
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Även den svenska industrin omfattas av denna tjänsterevolution genom att dra nytta 
av digitala plattformar och nya affärsmodeller. Ett exempel kan vara en leverantör som 
i stället för att sälja en fysisk maskin säljer garanterad drifttid. Leverantören behåller 
ägarskapet av maskinen, men tillhandahåller även service och underhåll. Med smart 
teknik kan leverantören få feedback på hur maskinen används, när den ska servas och 
hur den kan vidareutvecklas. Samtidigt kan kunden få återkoppling för att optimera 
användandet.

Den snabba utvecklingen mot ett mer tjänsteorienterat näringsliv ställer stora krav på 
industrins förmåga att ställa om och förnya sin kompetens, vilket i sin tur bygger på 
att efterfrågan på kvalificerad arbetskraft kan tillgodoses.

Långsam etablering av delningsekonomin
Begreppet delningsekonomi1 anspelar på det faktum att vi i stället för att enskilt äga 
fysiska föremål kan få tillgång till dem på ett intelligentare sätt, just när de behövs. 
Saker som inte används så mycket, en form av vilande resurser, kan i stället lånas, 
bytas, delas eller hyras ut. 

De potentiella fördelarna med delningsekonomin är kända, exempelvis förbättrat 
resursanvändande, lägre kostnader, minskat behov av förvaring, större utbud och 
potentiellt positiva klimateffekter35. I realiteten har de flesta av de svenska delnings-
företagen lagt ner verksamheten eller går med kraftig förlust36. Komplicerad logistik, 
liten svensk marknad och ökat ekonomiskt välstånd har tillsammans med en växande 
lågpriskategori bidragit till utvecklingen. 

Men det finns undantag. Förutom bostads- och kontorsdelning är transporter ett 
intressant område. Det mest framgångsrika delningsföretaget i Sverige är bilpoolen 
Sunfleet som sedan 2019 drivs av Volvo Car Mobility under namnet M. Deras ambi-
tion är att skapa en världsledande lösning för bildelning.

1 Någon entydig definition av delningsekonomin finns inte, här inkluderas inte taxidelnings-
företag som Uber (vilka EU-domstolen i december 2017 fastslog är ett taxibolag och inte ett 
IT-företag). Vidare kan man förstås hävda att hotell, bibliotek och traditionell biluthyrning 
också arbetar med resursdelning.
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2.3   Trycket höjs för att nå klimatneutralitet och  
behovet av ren energi ökar

Klimatfrågan är knappast ny. Redan 1856 påvisade den amerikanska forskaren Eu-
nice Foote experimentella bevis för växthuseffekten37. De senaste decennierna har 
forskningsrapporterna om växthusgasernas negativa effekter duggat tätt och med allt 
skarpare tonläge. Parallellt med detta sker en global ökning av energibehovet. En ge-
nerellt ökande elanvändning, inte minst pådrivet av elektrifiering av transportsektorn, 
kommer också att ställa högre krav på tillgången till koldioxidneutral el. Övergången 
till fossilfri kraft drivs i sin tur på av fallande kostnader för sol- och vindkraft. 

Klimatförändringarna blir alltmer påtagliga
Rapporterna från FN:s klimatpanel IPCC beskriver läget som mycket allvarligt och 
att vi kommer att passera 1,5-gradersmålet inom 10–20 år38. Halterna av koldioxid 
fortsätter att öka till nya rekordnivåer; under 2020 noterades en siffra på 413 ppm 
(miljondelar) vilket ligger 49 procent över förindustriell nivå39. Vi närmar oss tröskel-
gränser med risk för oåterkalleliga effekter. För Sveriges del handlar det förutom en 
generellt stigande medeltemperatur om en ökad frekvens av extremt heta perioder40. 
Vintertid blir frostdagarna allt färre medan regnandet i stället tilltar. Extrema regn-
oväder med följande översvämningar förväntas bli allt vanligare. Stigande havsnivåer, 
översvämning längs kusterna och eroderande stränder är andra konsekvenser. 

Forskare har länge kommunicerat liknande budskap, men under senare år tycks de 
konkreta följderna ha blivit mer påtagliga. Under sommaren 2018 hade vi den varmaste  
juli i Sverige sedan mätningarna startade för 262 år sedan41. Stora delar av månaden 
präglades av svår torka, och SOS Alarm tog emot över 3 000 larm om skogs- och 
gräsbränder42. Flera av de svåra bränderna orsakades av gnistor från tåg43. Ett annat 
exempel är Gävle som i augusti 2021 drabbades av mycket stora regnmängder, vilket 
ledde till avstängda viadukter, översvämmade byggnader och förstörda fordon. Listan 
fortsätter med exempel som stormar som knäcker skogsbestånd, hagel som slår 
sönder bilar och torka som sänker grundvattennivån och får fastigheter att sätta sig 
och få sprickbildning. Även de relativt långsamma klimatrelaterade effekterna, som 
stigande havsnivåer, varmare världshav, ökenspridning, tinande permafrost och krym-
pande glaciärer, blir successivt mer påtagliga.
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Även om varje enskild lokal händelse är svår att härleda som en direkt följd av klimat-
krisen, ser vi en ökning av klimatrelaterade händelser. De senaste 30 åren har försäk-
ringsärenden som rör naturskador kopplade till klimatförändringarna fördubblats i 
Sverige44. Enligt Swiss Re Institute har de ekonomiska förlusterna på grund av väder-
händelser ökat stadigt sedan 1990, på global nivå.

Ekonomiska förluster beroende på väderhändelser, i miljarder US dollar45

I ett internationellt perspektiv är dock Sverige jämförelsevis förskonat; under 2020 
tvingades närmare 30 miljoner människor lämna sina hem på grund av extrema 
väderhändelser46. I klimatflyktens spår följer ofta svält och konflikter i konkurrensen 
om vatten och jord. I en rapport från USA:s regering varnas för globala konsekvenser: 
”Klimatrelaterad migration har potentiellt signifikanta implikationer för internationell 
säkerhet, stabilitet, konflikt och geopolitik.” De länder som påverkar den globala upp-
värmningen minst är ofta de som drabbas värst av förändringarna, och denna obalans 
lär bli alltmer aktualiserad. 

Sammantaget innebär det att klimatkrisen inte längre är något som bara presenteras 
i forskningsrapporter – utan något vi i allt större utsträckning kommer att ställas inför. 
Värmeböljor, skogsbränder, stormar och översvämningar tenderar att få större effekt 
på vårt samhälle generellt och på fysisk infrastruktur mer specifikt. Även de indirekta 
konsekvenserna blir över tid mer uppenbara, när levnadsförhållanden för många stöps 
om av klimatförändringen. 

Mot klimatneutralitet
I takt med att klimatkrisen tilltar ökar också oron över dess negativa konsekvenser. 
Enligt en rapport från SOM-institutet är 52 procent av den svenska befolkningen 
mycket oroade för förändringar av jordens klimat, vilket är en ökning med 14 procent-
enheter på tio år47. I en global studie med 10 000 ungdomar (16–25 år) uppgav 
59 procent att de var extremt oroade, och 45 procent menade att deras klimatoro 
hade en negativ inverkan på deras dagliga liv 48. En allt påtagligare klimatkris i kom-
bination med ett ökande tryck från medborgare sätter också press på såväl politiker 
som företag att arbeta proaktivt med miljö- och klimatfrågor.

I juli 2021 antogs EU:s klimatpaket ”Fit for 55” som är en del av ”The European green 
deal”49. Den tar ut riktningen för hur EU kan bidra till att minska klimatpåverkan för att 
uppnå klimatneutralitet. Målet är att utvecklingen ska gynna samtliga medlemsländer,  
men man är också uppriktig med att vissa grupper, branscher och affärsmodeller 
kan komma att påverkas negativt. Konkret presenteras bland annat revideringar av 
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direktiv som berör exempelvis utsläppsrätter, energieffektivitet och förnybar energi. 
Man vill också accelerera utvecklingen av existerande alternativ till koldioxidintensiva 
transportsätt, liksom skrotningsstöd för diesel- och bensinbilar så att de inte används 
på andra platser. 

Förutom det huvudsakliga klimatmålet finns också ekonomiska aspekter där man ser 
en ny stor marknad för grön teknologi och gröna produkter, något som i sin tur kan 
skapa många arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. EU understryker att det är företa-
gen som måste vara föregångare i denna process. Sammantaget är klimatpaketet ett 
ramverk som visar hur EU kan fasa ut koldioxid, bransch för bransch, för att nå netto-
nollutsläpp 2050. Även länder som Kina, Japan och Sydkorea har under 2020 gjort 
utfästelser att nå nettonollutsläpp. USA har också återanslutit sig till Parisavtalet.

Mätningar av utsläpp och aktiviteter med negativ klimatpåverkan blir alltmer detal-
jerade. Under klimatmötet COP26 i Skottland 2021 beslutades om ländernas mål 
och åtaganden, liksom en snabbare uppdatering av klimatlöftena. För första gången 
berördes också fossila bränslen, om än med vaga formuleringar50. Även på en regional 
nivå sker mätningar, exempelvis i Region Stockholm som vill införa en lokal koldioxid-
budget51. I Sverige har ett fyrtiotal kommuner infört koldioxidbudgetar. Inom bygg-
branschen införs också lagstadgade krav på att klimatberäkna enskilda nybyggnads-
projekt.

Initiativ pågår för fånga in och lagra koldioxid, ett exempel benämns CCS (Carbon 
Capture and Storage). Genom att först avskilja koldioxiden från andra gaser vid fabriker 
eller kraftverk, komprimeras den för att minska i volym. Via rör eller sjötransport kan 
den sedan transporteras till en lagringsplats där den pumpas djupt ner i berggrunden, 
exempelvis i tömda olje- och gasfyndigheter. I Norge skapas en lagringsanläggning i 
Nordsjön, Northern Lights, dit svenska företag förväntas ha möjligheten att exportera 
infångad koldioxid efter 202552. I Sverige finns det, enligt SGU (Sveriges geologiska 
undersökning), berggrund som bedöms vara lämplig för geologisk lagring av kol-
dioxid53. Tekniken är ännu dyr och på experimentstadiet, men den kan komma att 
aktualiseras alltmer i takt med en tilltagande klimatkris. Detta kan ställa nya krav på 
infrastruktur som hamnar, lagringsplatser, pipeliner och annat.

Förlust av biologisk mångfald – ett allt allvarligare hot
Förlusten av biologisk mångfald beskrivs allt oftare som ett lika allvarligt hot som 
klimatförändringarna54. Den ökande efterfrågan på livsmedel, energi och material 
medför en allt större belastning på naturens resurser och förlust av livsmiljöer. Det 
finns risk att så många som en miljon av jordens uppskattningsvis åtta miljoner arter 
kommer att utrotas, varav flertalet under innevarande sekel55.  
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När arter eller ekologiska funktioner försvinner leder det till att deras förmåga att  
leverera ekosystemtjänster försämras. Om den nuvarande utvecklingen fortsätter,  
med minskad biologisk mångfald, försämring av ekosystemens funktioner och 
minskad leverans av ekosystemtjänster, kommer de globala Agenda 2030-målen för 
hållbar utveckling inte att nås, enligt Naturvårdsverket.

Under våren 2020 presenterade EU-kommissionen, som en del av den europeiska 
gröna given, en strategi för biologisk mångfald till 203056. I strategin ingår investeringar 
i skydd och återställande av naturen, och ett mål är att rättsligt skydda minst 30 pro-
cent av EU:s landyta och 30 procent av havsområdet. Ambitionen är att säkerställa 
att Europas biologiska mångfald senast 2030 ska vara på väg att återhämta sig. 

Grön omställning i näringslivet
Pådrivet av såväl lagstiftning som förändrade kundkrav ser vi allt fler företag, stora 
som små, fokusera på att minska sin miljö- och klimatpåverkan. 

Många företag utlovar, precis som flera nationer, nettonollutsläpp av växthusgaser 
inom en viss tidsperiod, exempelvis Tetrapak, Nestlé, Cisco, IBM och Petrobras. Inom 
ramen för initiativet Fossilfritt Sverige har 22 branscher frivilligt tagit fram färdplaner 
för fossilfri verksamhet. I näringslivet tas även många enskilda initiativ för att påskynda 
omställningen, exempelvis SSAB, Vattenfall och LKAB som samarbetar i projektet 
Hybrit för en fossilfri stålproduktion. 

Handeln med utsläppsrätter har också över tid blivit ett alltmer kraftfullt verktyg i takt 
med att priset på dem har stigit. År 2017 var priset för att släppa ut ett ton koldioxid 
omkring 50 kronor, men till 2021 hade det stigit till över 500 kronor57. Detta innebär 
också att investerare lockas att köpa utsläppsrätter, vilket trissar upp priset. Bedömare 
menar att stigande priser leder till nödvändiga investeringar i klimatsmart tekno-
logi58. I Sverige omfattas cirka 750 anläggningar inom industri och energiproduktion. 
EU-kommissionen föreslår att utsläppsrätter även ska omfatta transporter59. 

Allt fler kunder förväntar sig således att företagen de handlar av åtar sig att, åtminstone 
delvis, hantera en del av klimatproblematiken. Globalt sett menar 55 procent att de 
kan tänka sig att betala mer för produkter och tjänster från företag som satsar på håll-
barhetsfrågor60. Liknande siffror presenteras av Svensk Handel i en undersökning där 
sju av tio konsumenter i Sverige tycker att det är viktigt att företaget bakom produk-
ten arbetar med såväl miljöarbete som socialt och etiskt ansvarstagande61.

Att arbeta klimatsmart blir i allt väsentligt också en imagefråga ur ett rekryterings-
perspektiv. Bland svenska ungdomar (15–24 år) uppger 69 procent att det är ganska 
eller mycket viktigt att arbeta för en arbetsgivare som engagerar sig i klimat- och 
hållbarhetsfrågor62. 
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Mer fokus på cirkulär ekonomi
Miljöhänsyn omfattar även insikten om att världens resurser är begränsade. I takt 
med att många människor i världen reser sig från fattigdom för att bli en del av en  
global medelklass, blir det alltmer uppenbart att vi måste dela på jordens resurser 
på ett smartare sätt. Det linjära flödet att extrahera råvaror för att tillverka produkter 
som konsumeras och sedan slängs ifrågasätts alltmer. Ett alternativt synsätt är den 
cirkulära ekonomin. Den innebär att produkter antingen bör vara ekologiskt nedbryt-
bara eller i annat fall kunna återinföras i kretsloppskedjan. Det handlar om att mini-
mera, återanvända och återvinna. I den cirkulära ekonomin blir det mer relevant att 
tala om användare snarare än konsumenter, och värdecykler snarare än värdekedjor.

Samtidigt finns hinder mot en cirkulär ekonomi. Svenska forskare hävdar att begreppet 
är diffust, att återvinningen har fysiska begränsningar och ofta är komplex och att det 
många gånger handlar om pilotprojekt som inte enkelt kan skalas upp63. Andra menar 
att Sverige ligger efter när det gäller att utveckla politik för cirkulära resurseffektiva 
lösningar64. I budgetpropositionen för 2022 lyfter regeringen fram att staten bör gå 
före och att statliga myndigheter därför behöver upphandla mer giftfritt, cirkulärt, 
fossilfritt och hållbart65.

Från oljeberoende till elberoende
Att minska oljeberoendet är uppenbart en viktig aspekt i den gröna omställningen. Be-
greppet ”oljeproduktionstoppen” (engelska: peak oil) har definierats som den tidpunkt 
då den maximala råoljeproduktionen är nådd, varefter den kommer att minska. Skälet 
är att oljan är en ändlig resurs som förr eller senare måste sina, eller åtminstone bli för 
kostsam att ta upp. Men med frackning, djuphavsborrning och utvinning av oljesand 
har det visat sig att det finns betydligt mer olja än man tidigare trott. 

Att oljeproduktionstoppen skulle bero på vikande efterfrågan har inte bedömts troligt 
– förrän nu. Covid-19-pandemin med dess isolering innebar en kraftig nedgång av 
oljebehovet. Trots att världsekonomin sedan återhämtat sig och går på högvarv har 
oljeproduktionen inte återgått till tidigare nivåer. Huruvida oljeproduktionstoppen 
nåddes omkring 2019 eller inte är för tidigt att säga, och de många framtidsprog-
noserna skiljer sig åt. I brittiska oljegiganten BP:s förstahandsscenario har vi redan 
passerat toppen, och nedgångens hastighet är nu beroende av politiska beslut och 
teknisk utveckling66. Andra aktörer menar att vi når toppen 2028 (Rystad), 2035 
(BloombergNEF och Wood Mackenzie) och 2040 (OPEC). Samtliga dessa har dock 
sänkt sina volymprognoser. Ur ett geopolitiskt perspektiv är en öppen fråga hur olje-
producerande stater agerar i takt med fallande efterfrågan.  

Priserna för bensin och diesel ökade kraftigt under hösten 2021 och början av 2022. 
Regeringen har föreslagit att reduktionsnivåerna av inblandat biodrivmedel fryses till 
2022 års nivåer under 2023 samt en tillfällig sänkning av energiskatten, för att möta 
ytterligare prisökningar till följd av kriget i Ukraina67. 

Det sker en förskjutning i ekonomiska investeringar, från oljeproducenter till produ-
center av förnybar energi. Oljeproducenten Exxon var exempelvis 2013 världens högst 
värderade bolag. Numera är bolaget borttaget från Dow Jones industriindex och  
passerades i oktober 2020 i börsvärde av NextEra som fokuserar på vind- och sol-
kraft. Marknaden för förnybar energi är numera en etablerad bransch som pensions-
fonder och försäkringsbolag gärna investerar i68. 
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De senaste tio åren har världens tio största bolag inom förnybar energi ökat sin 
kapacitet med i snitt drygt 200 procent. Även om riktningen är tydlig står sol- och 
vindkraft samtidigt endast för 9 procent av den globala elproduktionen. De regionala 
skillnaderna är dock stora; i Tyskland står sol och vind för över 50 procent av elpro-
duktionen69. I Sverige står vindkraft för 17 procent av elproduktionen, men ökningen 
är relativt snabb 70. Vindkraften lider av att det finns en grundkonflikt mellan invånare 
i det lokala samhället och det nationella intresset71. Solkraftproduktionen i Sverige är 
mycket blygsam, mindre än 1 procent, men även där är trenden starkt uppåtgående. 
Sol- och vindkraft är i ett globalt perspektiv de billigaste energikällorna om man ser  
till livscykelkostnader som inkluderar konstruktion och drift72. I sammanhanget kan 
tilläggas att även den omdiskuterade kolkraften minskar. Under 2020 var minskningen 
4 procent, vilket nästan helt täcktes av ny sol- och vindkraft73.

Från EU:s håll lyfts även vätgas fram som en viktig del i den framtida energimixen. EU 
förutser att andelen vätgas i Europa ska växa från dagens 2 procent till 13–14 procent 
205074. De planerade globala investeringarna i elektrolysanläggningar för framställ-
ning av vätgas motsvarar 8,2 gigawatt fram till 2030. Siffran är blygsam jämfört med 
andra energislag, men tillväxten är snabb. Branschföreningen International Hydrogen 
Council har gått från tretton medlemmar 2017 till över hundra. En fördel med vätgas 
är att den både kan lagras och transporteras. På så vis kan den, enligt EU:s vätgas-
strategi, vara ett alternativ till batterier, särskilt för transporter över längre avstånd. 
Men vätgas kan även vara dels en backup för säsongsvariationer i energiproduktionen, 
dels en länk över längre avstånd mellan produktionsplatser och platser med stor 
efterfrågan. 

Elektrifieringen av transportsektorn kopplar den samtidigt närmare energisektorn. El-
försörjningen blir därmed ett alltmer kritiskt område där behovet av säker tillgång till 
el ökar. På längre sikt kommer elektricitet att ta marknadsandelar från andra energi-
slag75. Även om olja under lång tid framöver kommer att vara en viktig energikälla är 
det troligt att oljeberoendet skiftar till ett behov av ökad tillgång på koldioxidneutral 
elektricitet till ett rimligt pris. 

Om förnybar energi är en del av lösningen för hållbar energiförsörjning, är energi-
effektivisering den andra delen. Målet är att minska mängden energi som går åt för att 
skapa och använda produkter och tjänster, exempelvis genom att isolera hus bättre. 
Ett modernt exempel är lösningar baserade på artificiell intelligens som genom att 
styra ventilationen i byggnader på ett optimalare sätt kan minska energiåtgången med 
upp till 40 procent76. System som dessa har införts i över femtio skolor i Sverige77. EU 
stöder principen ”energieffektivitet först” och ser även energieffektiviserande åtgärder 
som ett sätt att främja EU:s konkurrenskraft78.

Jordartsmetaller är den nya bristvaran
En övergång från fossildrivna till eldrivna fordon innebär en förskjutning av råvarube-
hovet. Behovet av olja kommer successivt att minska inom transportsektorn, medan 
efterfrågan på komponenter för batterier, solceller och vindkraftverk kommer att öka. 
Det som särskilt riskerar att bli en framtida bristvara är sällsynta jordartsmetaller  
som kobolt, mangan och nickel, vars tillgång är knapp. En elbil innehåller i snitt  
över 200 kilo metaller och mineraler – sex gånger mer än en fossildriven bil79. Enligt 
det internationella energirådet IEA finns en hotande stor obalans mellan världens 
klimatambitioner och tillgången på de kritiska mineraler som behövs för att lyckas 
med ambitionerna.
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Kritiska mineraler i kilo per fordon, bil med fossila drivmedel kontra elbil

I dagsläget kontrollerar Kina en stor del av denna marknad, och röster höjs för att 
Europa ska bli mer självförsörjande på kritiska metaller och mineraler80. EU har startat 
European Raw Materials Alliance under 2020, med syfte att säkerställa europeiskt  
oberoende när det gäller kritiska råvaror. Ett delmål är att EU ska vara nästintill 
självförsörjande på litiumbatterier 202581. I Sverige finns flera fyndigheter av jordarts-
metaller som har potential att leda till gruvdrift. Gruvprojektet i Norra Kärr öster 
om Vättern räknas som en av de mest intressanta platserna i Europa för sällsynta 
jordartsmetaller82.

Även själva batteritillverkningen är en angelägen EU-fråga, och initiativet European 
Battery Alliance har som mål att skapa ett ekosystem för batteriforskning och batteri-
tillverkning i Europa. En framtida bedömning av EU:s behov är 10–20 storskaliga 
fabriker för batteritillverkning, där svenska Northvolt i Skellefteå är ett exempel83. Det 
kan tilläggas att omkring 80 procent av materialet i litiumjonbatterier kan återvinnas 
med dagens teknologi84. 

Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att ett batteri är en teknikprodukt och inte ett 
bränsle. Ju fler som produceras, desto billigare blir de att tillverka. Kostnaden för de 
litiumjonbatterier moderna elbilar drivs med har sjunkit till en tiondel av priset för tio 
år sedan. BloombergNEF:s prognoser pekar på att priset för bilbatterier vid 2023  
kommer att ha nått samma nivå som motsvarande förbränningsmotorer på vissa 
marknader85. Detta kan i sin tur innebära att elbilar kan nå en massmarknad inom kort 
(även om bidrag, lokal prissättning och andra faktorer kan inverka). Det finns dock 
signaler på att trenden kan brytas och att priserna på bilbatterier kan komma att öka, 
eftersom råvarorna har blivit dyrare86.
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Kostnadsutveckling batterier, US dollar per kilowattimme

Det är inte bara jordartsmetaller som riskerar att bli en bristvara. Även andra mark-
nader för råvaror och material som karaktäriseras av monopol- eller oligopolliknande  
situationer kan föranleda materialbrist. Ökade miljökrav kan också leda till kontro-
verser där miljön ställs mot ekonomiska intressen. Ett exempel är Cementa vars 
cement tillverkning på Gotland begränsats eftersom kalkbrytningen riskerar att på-
verka grundvattennivån. Detta fall kan få nationella återverkningar eftersom Sveriges 
cementförsörjning riskerar att stå på spel87.
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2.4   Accelererande digitalisering omformar spelplanen  
för företag och för människors vardag

Den tekniska utvecklingen fortsätter med oförminskad kraft och omformar samhällen, 
företag och människors livsvillkor. Det finns inga tecken på att den tekniska utveck-
lingen skulle stanna av. I stället har covid-19-pandemin på många sätt accelererat 
tidigare observerade trender. Teknikutvecklingen, och särskilt digitaliseringen, kommer 
i takt med nya kommunikationslösningar och framsteg inom artificiell intelligens att 
fortsätta förändra styrkeförhållanden mellan länder, branscher och företag. Men på 
samma sätt som ny teknik kan skapa möjligheter och ökat välstånd kan den också 
innebära att en del individer och företag hamnar på efterkälken. 

Digitaliseringstakten ökar
Under covid-19-pandemin har digitaliseringstakten ökat markant. Många företag  
och organisationer har digitaliserat sin verksamhet snabbare än planerat. Enligt 
McKinsey & Company var exempelvis 19 procent av alla kundkontakter digitala i 
Europa 2018, medan siffran under 2020 ökat till hela 55 procent88. Begränsningarna i 
fysisk rörlighet har inneburit en kraftig expansion av plattformar för distansarbete och 
onlinemöten. Människor har varit tvungna att anpassa sig till interaktion online, både 
privat och i arbetslivet. Många har därför ökat sin kompetens avsevärt när det gäller 
att arbeta digitalt. Delar av de nyfunna digitala möjligheterna kommer sannolikt att bli 
en väsentlig del av vår vardag och vårt arbetsliv även efter pandemin.

Hela två tredjedelar av alla anställda använder dator under arbetsdagen, och Sverige 
intar en tredjeplats i EU när det gäller digitalisering av arbetslivet89. Graden av digi-
talisering på arbetsplatsen korrelerar starkt med såväl resultat som välmående. Flera 
arbetsmiljörisker som förknippas med hemarbete har dock identifierats, till exempel 
bristande ergonomi, tekniska brister som leder till stress samt utmaningar för relatio-
nen mellan chef och arbetstagare90. Många har också upplevt sig isolerade och har 
haft svårt att separera arbete och fritid.

I takt med att digitala verktyg blir viktigare riskerar också vissa att ställas utanför, till 
exempel personer som av olika skäl ser hinder med tekniken. Även om den digitala 
kompetensen generellt ökar, kan fortsatta tekniksprång i ännu snabbare takt tendera 
att få somliga att hamna på efterkälken. Samtidigt ökar andelen äldre internetanvän-
dare stadigt. Den sammantagna bilden blir att Sveriges invånare i hög grad är upp-
kopplade, men den digitala klyftan är inte obetydlig och måste beaktas.

Artificiell intelligens flyttar fram positionerna
Artificiell intelligens, AI, har under de senaste tio åren fått alltmer uppmärksamhet 
som en följd av snabba tekniska framsteg. En allmänt vedertagen definition på artifi-
ciell intelligens saknas, men EU-kommissionens definition lyder: ”Artificiell intelligens 
avser system som uppvisar intelligent beteende genom att analysera sin miljö och 
vidta åtgärder – med viss grad av självständighet – för att uppnå särskilda mål”91.  

Dagens AI är ofta väldigt bra på smala, avgränsade uppgifter. Inom transport och 
logistik används AI exempelvis till att minska köer, optimera ruttplanering, öka trafik-
säkerheten och prediktera underhåll, men också för att skapa bättre insikt i varför 
olika problem uppstår. Ett exempel på det senare är när sensorer för tåg används för 
att kontinuerligt samla in data från kontaktledningar, spår och baliser92. Eventuella fel 
kan sedan knytas till enskilda platser och tidpunkter, vilket underlättar felsökning och 
förebyggande underhåll.
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Under byggprojekt kan AI-robotar, som Boston Dynamics robothund Spot, analysera 
hur bygget framskrider, upptäcka problem och risker, uppskatta inventarienivåer och 
skapa 3D-kartor. Microsoft har lanserat en lösning där analys av videoströmmar ser 
till att hålla koll på verktyg, maskiner och material på byggarbetsplatser, för att förenkla 
bygglogistiken. Liknande system kan också säkerställa att personal har rätt skydds-
utrustning på sig och rätt utbildning eller rätt certifikat för att använda maskiner. 

Hos amerikanska it-företag är AI högprioriterat, och det är dessa företag som till stor 
del formar framtidens teknik. Företag som Google, Microsoft, Facebook, Amazon, 
Apple och IBM investerar enorma pengar i AI, dels på intern utveckling, dels genom 
att köpa upp andra företag. Google har exempelvis prioriterat AI som det allra vikti-
gaste fokusområdet, vilket synliggörs genom att deras forskningsavdelning har bytt 
namn från ”Google Research” till ”Google AI”. Kina har antagit en nationell plan med 
målet att bli världsledande inom artificiell intelligens till 2030 och skapa en AI-industri 
som ska omsätta 1 500 miljarder kronor93. 

Sannolikt kommer tekniken i sig att bli en viktig drivkraft för ännu snabbare framtida  
teknikskiften. Faktum är att AI redan i dag används för att optimera parametrar i 
AI-algoritmer. Facebook betraktar bristen på AI-utvecklare som så stor att man drar 
nytta av AI för att bedöma vilka processer som ska förbättras. Deras interna system 
simulerar 300 000 olika AI-modeller varje månad, vilket motsvarar en ny modell var 
tionde sekund94. På så sätt kan deras ingenjörer testa enormt många idéer och se vilka 
möjligheter det finns för ytterligare optimering. Framtida design och utveckling av 
städer och transportnät kommer sannolikt att handla alltmer om att specificera krav 
och ställa upp randvillkor för att sedan utvärdera förslag från en intelligent assistent. 

Värdet av data fortsätter att öka
Den tekniska utvecklingen med snabbare datorer och smartare algoritmer har varit 
nödvändiga för framväxten av dagens avancerade AI-lösningar. Men den troligen 
viktigaste drivkraften har varit större datamängder. Skälet är att moderna AI-system 
bygger på maskininlärning (engelska: machine learning). Detta innebär att systemen 
”tränas” på stora datamängder för att ständigt bli bättre. Och ju mer data som finns 
tillgängliga, desto intrikatare mönster och samband går det att få fram95.

Behovet av att samla in och lagra data ökar därmed för att det ska vara möjligt att 
skapa nya tjänster eller förbättra de befintliga. Även om man i dag har svårt att förstå 
den fulla nyttan är magnituden av detta skifte enorm, vilket med tiden kommer att bli 
mer och mer uppenbart. Tidskriften The Economist hävdar att världens mest värde-
fulla resurs inte längre är någon råvara, utan just data 96. 

Ett av problemen är att vissa data är kopplade till personer. Det kan handla om per-
sonuppgifter, patientjournaler, löneuppgifter eller tidigare beteenden. Detta ställer 
ibland frågan om att värna privatlivet på sin spets: kan vi skapa en avancerad AI- 
lösning utan att tumma på den personliga integriteten? Olika länder väljer olika stra-
tegier för vad som är acceptabelt. Mest långtgående är troligen den massiva bevak-
ningen av befolkningen i Kina. Med detta system identifierar och fångar de tusentals 
efterlysta brottslingar, men det blir också ett verktyg för social kontroll.

I västvärlden och framför allt USA handlar mycket av kartläggningen i stället om hur 
kommersiella företag ska kunna optimera marknadsföringen och påverka kundernas 
köpbeteenden. Flera städer i USA har infört förbud mot teknik för ansiktsigenkänning, 
exempelvis i San Francisco, Oakland och San Diego97. Även i EU har det förts en  
diskussion om ett förbud mot ansiktsigenkänning på offentliga platser98.
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Data är som en tidskapsel som fångar alla de värderingar och fenomen som är  
representativa för tiden då den skapades. Algoritmerna har inte någon egentlig  
förståelse för svaren som levereras. Systemen lär sig kulturella och demografiska 
olikheter, representerade i data, och repeterar dem. Om dessa data inte är representa-
tiva finns det en risk att det uppstår skevheter, där vissa grupper blir förfördelade. Det 
är uppenbart att människors integritet kan bli lidande som en följd av den omfattande 
datainsamlingen. Vi lämnar ständigt digitala spår efter oss när vi använder appar  
och webbtjänster, och hur dessa används är långt ifrån alltid uppenbart, eller för all 
del önskvärt.

Fortsatt utbyggd mobil infrastruktur
En avancerad och utbyggd it-infrastruktur blir en nödvändighet för det framtida sam-
hällsbygget. En viktig del av detta, särskilt för transporter, är trådlösa höghastighets-
nätverk. Den femte generationens mobilnät, 5G, innebär en uppgradering av tidigare 
system och erbjuder snabbare uppkoppling och mindre fördröjning. Med hastigheter 
över 1 gigabit per sekund är det en rejäl ökning mot tidigare system, och i framtiden 
förväntas denna öka ytterligare mot så mycket som 10 gigabit per sekund99. De korta 
svarstiderna på några få millisekunder är till fördel för sakernas internet (engelska: 
Internet of things), särskilt i ett transportperspektiv där realtidsaspekten är påtaglig i 
olika trafiksituationer. Med 5G går det också att skapa virtuella nät som är skräddar-
sydda i termer av kapacitet, hastighet, svarstid och räckvidd. Ett exempel är Atlas 
Copco som har skapat ett privat 5G-nät som maskiner och verktyg i en fabrik kan 
koppla upp sig till100. 

Med 5G-nätet kan fler saker kopplas upp till sakernas internet, till exempel byggnader, 
vägar, elnät och vattenledningar. Data som samlas in skapar förutsättningar för mer 
välgrundade beslut. De skapar också möjlighet att styra, optimera och automatisera 
processer. Inom exempelvis jordbruket kan skadehantering och bekämpningsmedel 
hanteras mer effektivt, inom industrin kan riskfyllda arbetsmoment automatiseras och 
inom trafiken kan köer minskas101.

I Sverige har utbyggnaden av 5G-nät pågått sedan 2020 och samtliga större telekom-
operatörer erbjuder 5G-abonnemang. I ett första skede handlar det om stadskärnor 
där många människor rör sig, men på sikt kommer 5G även att finnas utanför stä-
derna. Telia har exempelvis som mål att 5G-nätet ska nå 90 procent av befolkningen 
senast 2023102. På längre sikt kan 5G minska klyftorna mellan stad och land, eftersom 
längre avstånd till skola, jobb och sjukvård delvis kan överbryggas digitalt. I Väster-
botten har man exempelvis erbjudit mobil mammografi till kvinnor i regionen103. Å 
andra sidan kan det också innebära att stora delar av Sveriges glesbygd kommer att 
sakna täckning, vilket kan skapa en djupare digital klyfta mellan stad och land. 

Mot metaverse?
Redan 1992 utkom boken Snow Crash av Neal Stephenson. Den beskriver nästa steg 
efter internet: metaverse, en virtuell verklighet som man kan uppleva och inte bara 
titta på. Konceptet har funnits länge men får ny aktualitet om man studerar vad de 
stora amerikanska teknikbolagen har i sina utvecklingsplaner. Särskilt uppenbart är 
Facebooks namnbyte till Meta, där avsikten är att skapa ett sådant metaverse. Själva 
plattformen behåller dock sitt namn. Företaget uppger att de kommer att investera 
många miljarder dollar under de kommande åren för att förverkliga planerna104.

Två nyckelkomponenter för att detta ska fungera är VR (virtual reality) och AR 
(augmented reality). Initialt bygger tekniken vidare på Facebooks VR-glasögon som 
i kommande versioner får fler sensorer. Dessa kan känna av användarnas ansiktsut-
tryck och kan låta deras digitala representationer, avatarer, avbilda dem. Det kommer 
också att bli möjligt att manipulera virtuella objekt med händerna. Det sociala är en 
viktig aspekt, och man ska kunna möta vänner och besöka platser tillsammans – och 
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förstås även genomföra arbetsmöten med kollegor och kunder. Ur ett arbetslivsper-
spektiv skulle detta således ytterligare minska trösklarna för distansarbete och göra 
den fysiska platsen mindre relevant. 

Facebooks långsiktiga mål är dock AR-glasögon där den verkliga världen mixas med 
en överlagrad värld där man kan ta del av information, navigeringshjälp, spel och  
reklam. För att åstadkomma denna mixade verklighet håller Facebook på att bygga 
upp en 3D-karta som är en virtuell representation av den fysiska världen. Apple driver 
ett liknande projekt för att skapa 3D-kartor över i första hand städer. Även Microsoft 
och Google satsar på AR, VR och metaverse. Många andra aktörer har lanserat eller 
kommer att lansera olika typer av smarta glasögon. Att modebolag som Gucci och 
Louise Vuitton redan säljer kläder till avatarer ger en fingervisning om framtida  
kommers i metaverse105.

Precis som att utvecklingen mot dagens internet måste te sig helt overklig för dess 
skapare för femtio år sedan, kan utvecklingen mot olika former av metaverse på 
motsvarande sätt helt förändra framtiden för arbete, umgänge och informations-
inhämtning.
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2.5  Resiliens blir alltmer viktigt i ett sårbart samhälle
Covid-19-pandemin som drabbade världen 2020 innebar för många ett uppvaknande 
för hur hårt vi kan drabbas av oväntade händelser. Det blev en ovälkommen påmin-
nelse om skörheten, inte bara hos oss människor utan även i de globala system vi 
inrättat. Som en följd har vi sett ett ökande intresse från såväl offentliga som kommer-
siella aktörer att skapa en bättre resiliens (engelska: resilience) – en höjd beredskap 
för framtida oväntade händelser. Sverige och världen står inför många utmaningar 
som kan leda till större sårbarhet i samhället. Förutom framtida pandemier och en 
eskalerande klimatkris ser vi tilltagande geopolitiska spänningar och ett krig i Europa, 
men också ökande organiserad brottslighet, både i det fysiska rummet och på nätet. 

Pandemiernas era
Under en pandemi är det svårt att börja förbereda sig för nästa. Men även om man 
kanske ser covid-19 som något som sker en gång under en livstid, hävdar flera forskare 
att nästa pandemi sannolikt inte är så avlägsen som vi tror. Enligt uppskattningar från 
Center for global development är risken för ett nytt virus av samma magnitud inom en 
tjugofemårsperiod omkring 50 procent106.

I själva verket är covid-19 den senaste i en rad av sjukdomar orsakade av virus som 
härstammar från djur, med tidigare exempel som sars, ebola och zika. I en rapport från 
Förenta nationernas naturpanel IPBES finns för närvarande uppskattningsvis 1,7 mil-
joner oupptäckta virus som antas förekomma hos däggdjur och fåglar, varav upp till 
hälften av dem skulle kunna infektera människor107. Enligt rapporten står vi inför en ny 
tid av pandemier skapad av människor. 

Att pandemierna just skulle vara skapade av människor är enligt FN kopplat till 
klimat förändringar och förlust av biologisk mångfald orsakad av mänsklig aktivitet.  
De hänvisar till vetenskapliga rapporter som menar att förändrat jordbruk, avskogning, 
intrång i djurens livsmiljö, handel med vilda djur, globalt resande och global handel 
leder till ökad risk för att virus överförs från djur till människor. 

Förutom många förlorade livsår hos världens befolkning har pandemins kostnader i 
ekonomiska termer varit enorma. Bara i Sverige har hundratals miljarder investerats 
i testning, vaccinering, företagsstöd och annat108. Kostnaden för att förhindra ytter-
ligare pandemier uppskattas av forskare till hundra gånger mindre än kostnaden för 
de reaktiva åtgärder vi ser i den pågående pandemin109.

Covid-19-pandemin påverkar i 
första hand den fysiska hälsan, 
men kan även få konsekven-
ser för den psykiska hälsan. 
Till detta kan läggas oro för 
klimatförändringarna och det 
geo politiska läget. Ungdomar 
födda runt millennieskiftet är 
uppväxta i denna verklighet, 
och enligt World Economic 
Forums Global Risks Report har 
den mentala hälsan försämrats 
för ungdomar runt om i världen 
under pandemin, med ökad 
risk för depression, ångest och 
desillu sionering110. En rapport 
från JA Worldwide visar dock 
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att en hög andel av de unga vuxna känner en optimism inför framtidsfrågor, som att 
hitta ett meningsfullt arbete och bidra till att lösa globala utmaningar111. I en studie 
från Folkhälsomyndigheten 2021 identifierades ganska små förändringar av människ-
ors psykiska hälsa – både i Sverige och globalt – under 2020112. I Sverige uppgav något 
fler lätta psykiska besvär under hösten jämfört med under våren, och något färre 
bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra.

Ökade geopolitiska spänningar
Det säkerhetspolitiska läget har över tid försämrats i Sveriges närområde och i andra 
delar av Europa. Läget eskalerades dramatiskt den 24 februari 2022 när Ryssland 
inledde en fullskalig invasion av grannlandet Ukraina. 

Regeringen anser att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas113. Rysslands 
annektering av Krim 2014 och det fortsatta kriget mot Ukraina innebar en vändpunkt 
för svensk försvarsstrategi. Från att under flera decennier i stor utsträckning ha arbetat 
med fredsbevarande insatser utomlands, förflyttades fokus åter till försvar av Sveriges 
gränser114.  

Sveriges säkerhetspolitiska vägval diskuterades intensivt under våren 2022, och den 
18 maj lämnade Sverige, tillsammans med Finland, in en ansökan om medlemskap i 
Nato.

De geopolitiska spänningarna handlar inte bara om militär aggressivitet utan även om 
hur olja, naturgas och matproduktion kan användas som politiska påtryckningsmedel. 
Ryssland står exempelvis för cirka 40 procent av Europas naturgas, och i samband 
med den ryska invasionen av Ukraina har detta beroende blivit en central fråga115. 
Även migranter från Mellanöstern på väg mot Europa används som politiska påtryck-
ningsmedel, och bland annat Turkiet och Belarus har försökt att utnyttja detta till 
ekonomisk fördel och som destabilisering av EU.

Vissa länder använder också ekonomiska påtryckningsmedel för att uppnå politiska 
fördelar, så kallad economic statecraft. Ett exempel är svenska H&M som 2021 boj-
kottades med stängda butiker i Kina när företaget uttryckte oro över tvångsarbete116. 
Även icke-statliga aktörer som företag har blivit viktiga geopolitiska aktörer; exempel-
vis har kinesiska företag numera majoritetsägandet i sex svenska vindkraftparker117. 
Enligt Svensk Vindenergi kommer utländska bolag att äga cirka 66 procent av den 
installerade vindkraftseffekten 2024118. Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) menar 
att detta är kritisk infrastruktur som man inte vill att aktörer som kan komma i konflikt 
med Sverige ska kontrollera. Även Säpo har varnat för att kinesiska aktörer använder 
investeringar för att komma åt känslig teknologi. En utredning som föreslår att Sverige 
ska kunna förbjuda utländska investeringar i systemkritisk infrastruktur har överläm-
nats till regeringen. Andra aktörer, som Kommerskollegium, menar å andra sidan att 
”strategisk autonomi”, där normala utmaningar slentrianmässigt beskrivs som säker-
hetshot för att motivera extraordinära handelsåtgärder, riskerar att straffa oss själva 
mer än motparten119.

Som en följd av de ökade geopolitiska spänningarna har den svenska regeringen gjort 
omfattande satsningar för att öka förmågan avsevärt inom såväl det militära som det 
civila försvaret120. Förstärkningar sker inom samtliga försvarsgrenar och funktioner; 
bland annat ska fem regementen och en flygflottilj återinrättas. Försvarsmaktens 
krigs organisation ska växa från dagens 60 000 till 90 000 befattningar till 2030 
(inklusive civilanställda och hemvärn)121. Målet med upprustningen är att Sverige ska 
kunna klara sig i kris och krig i tre månader, tills internationell hjälp kommer. Även 
inom EU sker en ökad militär samordning.
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Från samförstånd till polarisering
I Sverige har vi under senare tid sett en tilltagande polarisering av politiska åsikter. 
Det politiska landskapet i Sverige har förändrats kraftigt – tidigare block har brutits 
upp och nya allianser har bildats. 

Människors värderingar påverkas inte bara av uppväxten, utan också av förändringar 
i omvärlden. Efter kalla krigets slut fanns en stor entusiasm för en öppnare värld. 
Fördjupade internationella samarbeten sågs i huvudsak positivt, och gränser sågs 
som hinder för varor, kapital och människor. Men den omfattande globaliseringen 
som för vissa har inneburit att jobb försvinner och tryggheten rycks undan, har fått 
optimismen att vika. Denna omställning har sannolikt fått många människor att anse 
att utvecklingen har gått för snabbt. Nya politiska krafter har fångat upp dessa ström-
ningar och ifrågasätter ambitionen om en gränslös värld. Särskilt påtaglig blir frågan 
om migranter som på grund av krig, svält eller ekonomiska skäl söker sig till andra 
delar av världen. 

Den snabba omvandlingen av medielandskapet har ökat tillgången till information – 
och desinformation – med nya arenor för diskussion där alla kan göra sin röst hörd. 
Debatterna på sociala medier är ofta intensiva och extrema inlägg får ofta mer upp-
märksamhet – enligt den rådande medielogiken. Facebooks algoritmer påstås exem-
pelvis vara programmerade för att gynna material som väcker starka känslor, förstärker 
motsättningar och späder på polarisering122. För många handlar det om att välja sida, 
vilket då lätt leder mot ytterligheterna, snarare än mot samförstånd i mitten. Det 
omfattande nyhetsflödet leder lätt till selektiv bias – att man väljer information som 
bekräftar ens egna uppfattningar.

Samhällshotande kriminalitet påverkar alltmer
Kriminalitet har alltid påverkat de enskilda personer som har blivit drabbade. Men vad 
vi nu ser är att kriminaliteten mer genomgripande börjar påverka samhället negativt. 
Det handlar dels om människor som av tvång eller rädsla tvingas begränsa sin egen 
frihet, dels om cyberkriminella som hotar olika samhällsfunktioner.

En av de mest brinnande politiska frågorna har blivit gängkriminalitet och de upp-
märksammade skjutningarna i publik miljö. Sannolikt bidrar utvecklingen till ökad oro 
för att vistas i vissa kvarter under vissa tider på dygnet. 

Kriminella har, förutom att bidra till en ökad otrygghet, också mer handgripligt påver-
kat människors rörelsemönster. I Angered upprättade unga män under 2020 illegala 
vägspärrar som en del i det pågående gängkriget i Göteborg. Dessutom hindras blå-
ljuspersonal i vissa förorter att utföra sitt arbete genom stenkastning eller punkterade 
däck.

Även på nätet förändras kriminaliteten. Taxi Göteborg råkade i april 2021 ut för en 
cyberattack mot taxibilarnas alkolås, vilket ledde till att alla deras 300 bilar stod 
stilla123. Bieffekter blev bland annat att skolskjuts, färdtjänst och sjukresor fick vänta 
eller ställas in. Även bilar hos fastighetsförvaltningen i Skellefteå kommun drabbades, 
liksom fordon i våra nordiska grannländer.

Dagens hackare nöjer sig dock sällan med att hacka system för skojs skull eller för att 
testa sina kunskaper. I stället har det skett en professionalisering där det i högre grad 
handlar om att tjäna pengar, ofta genom utpressning. Utpressningsvirus (engelska: 
ransomware) är benämningen på en typ av mjukvara som helt eller delvis krypterar 
en organisations it-system. Detta kan då inte låsas upp förrän den drabbade betalar 
en lösensumma. Under 2020 betalades uppskattningsvis över tre miljarder kronor ut 
i lösensummor, vilket är en kraftig ökning jämfört med tidigare år, enligt en interna-
tionell studie124. Få talar dock öppet om att de har betalat, men uppenbarligen är det 
tillräckligt många som betalar för att attackerna ska fortsätta.



33     TRAFIKVERKETS OMVÄRLDSANALYS 2022

I juli 2021 drabbades Coop av en hackerattack som innebar att kassasystemet i 800 
butiker slutade fungera125. I samma attack drabbades även Apoteket Hjärtat, bensin-
kedjan ST1 och SJ, liksom ytterligare 1 500 företag runtom i världen. Hackergruppen 
Revil som låg bakom dådet krävde motsvarande 600 miljoner kronor för att avkryp-
tera systemen. Även för de som väljer att inte betala kan kostnaden bli stor, dels i 
termer av minskade intäkter, dels för att återinstallera mjukvara och backupfiler.  
För vissa Coopbutiker tog det fyra dagar innan de var igång igen. 

Om utvecklingen fortsätter kan vi i framtiden förvänta oss hackare som i större ut-
sträckning angriper trafiksystem, flygplatser, sjukhus, energinät, byggnader och annan 
infrastruktur.

Ökad risk- och sårbarhetsmedvetenhet
Covid-19-pandemin har för många organisationer blottat sårbarheter, vilket lett till en 
ökad risk- och sårbarhetsmedvetenhet. Begreppet resiliens – en förmåga att kunna 
hantera ett stort mått av förändring – har blivit ett ledord för många amerikanska 
före tag. Från att tidigare knappt ha nämnts har detta ord efter inledningen av pandemin 
seglat upp som något centralt 126. Det handlar om att skapa en robusthet som gör att 
organisationen tål oväntade förändringar och kan bedriva verksamheten under olika 
förhållanden. Oavsett om utmaningen är naturkatastrofer eller cyber attacker tas 
initiativ till att skapa en bättre beredskap som kan hantera snabba skiften.

Det kan handla om diversifiering av leverantörer, omlokalisering av produktionen  
eller snabbare digital transformation. Ett exempel är Apple och dess underleverantör 
Foxconn som breddar verksamheten utanför Kina med fabriker i Vietnam och  
Indien127. Vissa förlitar sig på teknik som artificiell intelligens för att bättre förutspå 
förändrade kundbehov, realtidsövervaka leverantörskedjor och snabbare möta föränd-
rade omständigheter. Vissa amerikanska tillverkare försöker minska risken av fallerande 
energinät genom lokalt installerade system som Teslas solkraftsdrivna ”gigafabriker”. 
Framtida verksamheter kommer allt oftare att ha redundanta system för att klara av 
de värsta påfrestningarna.

Även offentliga verksamheter som skolan, vården och omsorgen har varit under hård 
press under pandemin. Regeringen har tillsatt en utredning som ska analysera behovet 
av nya bestämmelser inför framtida pandemier128.
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3  Trender i transportsystemet
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3.1   Fortsatt hög efterfrågan på tillgänglighet och  
mobilitet påverkar res- och transportmönster

Tillgänglighet handlar om att lätt kunna nå ett rikt utbud av möjligheter, till exempel 
arbeten, service och kultur. Tillgänglighet kan utvecklas genom förtätning, digitalise-
ring som ger alternativ tillgång till varor, tjänster och service samt genom tjänster och 
infrastruktur som erbjuder nya möjligheter till resor och transporter. Alla dessa delar 
har i olika grad förändrats de senaste åren. Digitaliseringen har tagit ytterligare fart 
under pandemin, och påverkat res- och transportmönster. 

Befolkningsutvecklingen ökar trycket på transportsystemet
Befolkningsökning och urbanisering, tillsammans med ökad välfärd, ökad tillväxt och 
global handel, bidrar till ett allt större tryck på transportsystemet – och det gäller både 
personresor och godstransporter. I samhället ställs samtidigt allt hårdare krav på håll-
bar tillgänglighet, som fossilfrihet, jämställdhet och ett transportsystem för alla. 

Att ökad tillväxt driver transporter stämmer bara till viss del, när det gäller person-
transporter under perioden 2000–2019129. Under perioden var tillväxten av person-
transportresor och vägtrafik betydligt lägre än den ekonomiska tillväxten, och den 
tycks snarare ha gått i takt med befolkningsutvecklingen130. Samvariationen mellan 
ekonomisk tillväxt och godstransporter finns, men är inte så stark. Trots att närings-
livets förädlingsvärde har ökat med över 60 procent och den varuproducerande delen 
med knappt 30 procent har transportarbetet endast ökat i storleksordningen 10 pro-
cent131. Mängden gods tycks ha ökat ännu mindre. Att godstransporterna ökat så pass 
lite jämfört med produktionsökningen kan delvis förklaras av ökad tjänstefiering. 

Världens befolkning har de senaste hundra åren ökat kraftigt och förväntas fortsät-
ta öka under resten av seklet. Även i Sverige ökar befolkningen, även om ökningen 
dämpats de senaste åren. Befolkningstillväxten och en högre förväntan på ett flexibelt 
och tillgängligt transportsystem innebär ökad efterfrågan på tillgänglighet, men troligen 
med något förändrat innehåll framöver. I och med detta ställs högre krav, både på 
infrastrukturen och på serviceutbuden. 

Urbaniseringen fortsätter och storstäderna och deras förorter växer snabbast. I lands-
bygder är utvecklingen mer ojämn. Många orter fortsätter att avfolkas, samtidigt som 
städer med stora industrisatsningar och orter med stark turism växer. 

Färre arbets- och tjänsteresor även efter pandemin?
Antalet som arbetar hemifrån ökade kraftigt under pandemin och många vill fortsätta 
med det, åtminstone delvis 132. Flera arbetsgivare har också öppnat för fortsatt möjlig-
het till distansarbete. Detta kan komma att innebära färre, men längre arbetsresor.

Jobbhubbar utvecklas som ytterligare en möjlig arbetsplats och i flera städer finns 
redan i dag utrustade kontorslokaler att hyra. Incitamenten kan vara minskade lokal-
kostnader, kompetensförsörjning eller tillgång till mötes- eller arbetsplats vid tjänste-
resor. I förorter och mindre orter växer också intresset för att utveckla jobbhubbar, 
främst för att minska behovet av arbetspendling men också av sociala skäl, för att 
möjliggöra samverkan och minska ensamarbete 133. 

Tjänste- och affärsresandet minskade kraftigt under pandemin, vilket framför allt på-
verkade flyget och kollektivtrafiken. En del av detta resande kan komma tillbaka, men 
kanske till en lägre nivå. Enligt en undersökning från konsultföretaget WSP vill bara 
hälften av de svarande att resor i tjänsten ska återgå till det som var före pandemi-
utbrottet134. Många stora företag har för avsikt att minska resandet, vilket tillsammans 
med ett ökat tryck i klimatfrågan gör att affärsresandet kan komma att ligga på en 
lägre nivå än före pandemin. 
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Även besöksnäringen påverkades kraftigt. På längre sikt kan globalt stigande ut-
bildningsnivåer och levnadsstandarder, samt en ökad kulturell interaktion mellan 
människor i olika länder, förväntas leda till ökad efterfrågan på resor och upplevelser. 
Ökningstakten kan dock komma att dämpas de närmaste åren, beroende på hur rese-
efterfrågan utvecklas kopplat till pris, klimatutmaningen och digitalisering (resfria  
möten och upplevelser). Globalt pågår nu en återuppbyggnad av besöksnäringen  
under Världsturismorganisationens motto ”Building back better” – för en hållbar 
turism och besöksnäring135.

Smart mobilitet – från hajp till etablering
Intresset för mobilitetstjänster, så kallad smart mobilitet, ökar. Flera marknadsförsök, 
utvecklingsprojekt och piloter har genomförts de senaste åren. Den snabba utveck-
lingen av elsparkcyklar i större städer är ett exempel. Ökningstakten har varit så stor 
att städer nu reglerat och bland annat infört begränsningar av antalet elsparkcyklar 
för att få bättre ordning och reda och för att minska problemen med tillbud och olyckor. 
Inom andra segment av smart mobilitet har utvecklingen bromsats av olika hinder, 
bland annat brister i affärsmodellerna. 

Tillsammans med genomtänkt gestaltning och utformning kan smart mobilitet leda 
till mer hållbara och attraktiva städer och regioner, men utvecklingen kan också leda 
till nya problem. Interaktiv samhällsstyrning (engelska: smart governance) kan därför 
vara nödvändigt för att kunna styra utvecklingen för ökad kund- och samhällsnytta136. 

Det finns flera initiativ där mobilitetstjänster integreras i bostadsplaneringen, hos 
fastighetsägare och arbetsgivare som vill stimulera mer hållbar markanvändning och 
hållbart resande samt vid så kallade mobilitetshubbar och stationer. Kollektivtrafiken 
börjar också öppna för tredjepartsförsäljning av biljetter, vilket underlättar för kombi-
nerad mobilitet. 
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A-traktorer och mopedbilar ökar i antal
En noterbar förändring i den svenska vägfordonsflottan är den kraftiga ökningen 
av A-traktorer och mopedbilar de senaste åren137. I slutet av 2021 fanns det knappt 
45 000 A-traktorer och drygt 16 000 mopedbilar registrerade i Sverige. Jämfört med 
året innan, då de tekniska kraven för ombyggnation av en bil till A-traktor förenklades, 
ökade A-traktorerna med 35 procent och mopedbilarna med 7 procent. Sedan 2018 
har antalet A-traktorer fördubblats. A-traktorer ger en ökad tillgänglighet och frihet 
för användaren, men innebär samtidigt trafiksäkerhetsutmaningar och försämrad 
framkomlighet för andra trafikanter. År 2020 ökade antalet personskador vid olyckor 
där A-traktorer var inblandade med över 50 procent, och 2021 gav regeringen Trans-
portstyrelsen i uppdrag att bland annat analysera behovet av ett förändrat regel-
verk138.

Antal registrerade mopedbilar och A-traktorer

Trafiksäkerhet integreras med andra hållbarhetsmål
Arbetet med Nollvisionen fortsätter och intensifieras. Regeringen beslutade 2020 om 
ett nytt etappmål, där antalet omkomna i vägtrafiken ska halveras till år 2030 och all-
varligt skadade ska minska med minst 25 procent, jämfört med utfallet 2017–2019139. 
Detta är en stor utmaning som kräver fortsatt arbete med systemutformning, innova-
tion och ökad samverkan. Systemutformarna har det yttersta ansvaret för vägtrans-
portsystemets utformning, skötsel och användning, och har därmed tillsammans ett 
ansvar för hela systemets säkerhetsnivå.

Globalt är vägtrafikolyckor en av de vanligaste dödsorsakerna, med över 1,3 miljoner 
dödsfall varje år140. Trafiksäkerhetsutmaningar har traditionellt hanterats som en  
separat utmaning som främst myndigheter och fordonsindustrin förväntas ta ansvar 
för. Men sedan ett halveringsmål inkluderades i FN:s Agenda 2030 är det ett utpekat  
hållbarhetsområde, som ska hanteras mer integrerat med andra hållbarhetsmål och 
av fler samhällsaktörer. Det innebär bland annat att företag behöver ta ett större 
ansvar för sitt trafiksäkerhetsavtryck och integrera det i sin hållbarhetsrapportering, 
vilket FN lyft i en särskild resolution. Ett exempel är IKEA som ser över sin globala 
värdekedja för att säkerställa säkra och hållbara transporter. I Sverige har ett flertal 
stora transportköpare, inklusive Trafikverket, börjat ställa krav på hastighetssäkrade 
transporter i sina upphandlingar, och leverantörena förväntas redovisa avvikelser på 
aggregerad nivå. 
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Underhållsbehoven för infrastruktur växer 
Många länder, däribland Sverige, står inför stora utmaningar när det gäller såväl 
underhåll av befintlig infrastruktur som investeringar i nya anläggningar kopplade 
till centrala försörjningssystem141. Det handlar om vägar, järnvägar, energiförsörjning 
samt vatten- och avloppssystem, som är centrala delar i vårt moderna samhälle. 

När det gäller underhållet av det statliga järnvägsnätet, bedömer Trafikverket i sitt för-
slag till nationell plan 2022–2033 att tillståndet på banor i storstadsområden, banor 
som bildar större sammanhängande stråk samt banor med omfattande godstransporter 
och resandetrafik kommer att förbättras under planperioden142. Däremot kommer 
övriga banor att få ett försämrat tekniskt tillstånd, med följd att negativa effekter på 
trafiken kan uppstå. 

Tillståndet på det statliga vägnätet har under en längre tid gradvis försämrats, och 
nedbrytningstakten kommer fortsatt att vara högre än åtgärdstakten143. Det betyder 
att vägsystemet, trots aviserade anslagsökningar, kommer att försämras snabbare 
än vad som kan återställas. De ökade underhållsbehoven beror bland annat på till-
komsten av mer komplexa anläggningar, ökade trafikmängder och en utveckling  
mot allt högre fordonsvikter samt ett växande behov av rekonstruktion av väg- och 
bro konstruktioner som en följd av att de har uppnått sin tekniska livslängd.

Enligt konsultföretaget WSP rapporterades 45 procent fler vägrelaterade fordons-
skador 2019, jämfört med 2014144. De lyfter också fram att det är stora skillnader 
mellan länen när det gäller vägkvalitet, och skogs- och glesbygdslänen har sämre 
vägar än övriga län. 

Bristen på finansiering av vägunderhåll är ett växande problem även i andra delar av 
Europa. Enligt myndigheten Trafikanalys är statliga investeringar och underhåll i trans-
portinfrastrukturen i Sverige i paritet med investeringar som görs i liknande länder145.

Flera olika drivkrafter förändrar godstransporterna 
Det finns flera faktorer som har betydelse för utvecklingen i godstransportsektorn. De 
handlar bland annat om ett allt högre tryck på omställning till fossilfrihet och större 
utmaningar för godstransporter i städerna – där alternativa lösningar som poddar (se 
nedan), godscyklar och drönare kan spela en viktigare roll, liksom ökad samlastning. 
Inom väg och järnväg sker en utveckling mot allt tyngre och längre transporter. Den 
ökade digitaliseringen är en möjliggörare för nya logistiska lösningar för alla trafikslag. 
Brist på tillgänglig kompetens är en utmaning, och det gäller både förare och inom 
logistikområdet. En ökad e-handel i kombination med förändrad demografi kan också 
spela en stor roll för efterfrågan på och utbudet av godstransporter framöver146. 

Efterfrågan på varuleveranser i städer ökar i snabb takt, särskilt beroende på den  
växande e-handeln. Nya affärsupplägg som q-handel (Quick Commerce, e-handel 
med leverans inom 30 minuter) förstärker detta147. Varuleveranser i städer kan i 
framtiden i högre grad ske med små elektrifierade och självkörande leveransfordon, så 
kallade poddar148. Dessa skulle kunna bidra till att den befintliga kapaciteten används 
mer effektivt och hållbart, genom att trafiken sprids över dygnets timmar. 

De kommersiella drönarna ökar snabbt och bedöms redan vara många gånger fler än 
antalet flygplan, internationellt sett149. Drönare kan erbjuda lättare godsleveranser 
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både på landsbygd och i städer. De stora logistikföretagen satsar stort inom detta 
område och olika samhällsaktörer behöver utveckla samverkan, planering och regel-
verk för hur dessa farkoster ska få trafikera luftrummet samt hur landningsplatser, så 
kallade droneports, ska lokaliseras och utformas.

MOTTRENDER OCH MOTKRAFTER

Ökad inflation, höjda räntor, ökade bränslepriser och minskad köpkraft kan 
dämpa efterfrågan på resor och transporter. Färre tjänsteresor och flygskam kan 
hämma flygmarknadens utveckling, och ”hemester” kan fortsätta att vara ett 
attraktivt alternativ. Ökade krav på cybersäkerhet kan försvåra distansarbete, 
och för många yrkesgrupper finns inte denna möjlighet alls.
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3.2   Utmanande väg mot ett fossilfritt och  
miljöanpassat transportsystem 

EU-kommissionen presenterade 2021 det så kallade Fit for 55-paketet, med förslag på 
åtgärder i syfte att nå EU:s skärpta klimatmål för 2030, som innebär att EU:s netto-
utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 55 procent jämfört med år 1990150. 
Globalt i FN och inom EU-politiken adresseras samtidigt frågan om biologisk mång-
fald som en lika systemövergripande omställning som klimatneutralitet151. Omställ-
ningen mot ett fossilfritt transportsystem kommer att påverka olika grupper i samhället 
på olika sätt. Om den till exempel driver på kostnaderna för resor och transporter, 
kan det innebära försämrad tillgänglighet för människor och försämrad lönsamhet för 
företag. 

Högre EU-ambitioner 
De EU-förslag som har störst direkt påverkan på transportsystemet är skärpta ut-
släppskrav på nya fordon och ett nytt handelssystem för utsläpp av växthusgaser från 
vägtrafik och byggnader, förändrat energiskattedirektiv samt krav på utbyggd ladd- 
och vätgasinfrastruktur. Det föreslås också reduktionsplikt för sjöfarten och flyget 
samt att utsläpp från sjötransporter ska ingå i EU:s system för utsläppshandel.

EU-kommissionens förslag innebär att koldioxidutsläppen från nya personbilar i 
genomsnitt ska hamna på 55 procent under 2021 års nivå till 2030152. Från 2035 får 
endast bilar med nollutsläpp säljas. För tunga fordon är det befintliga utsläppskravet 
en minskning med 30 procent jämfört med 2019, men nya förslag väntas under 2022.

Ett separat utsläppshandelssystem för utsläpp från vägtransporter och uppvärmning 
föreslås från 2026. Systemet avser fordons- och värmebränslen. En särskild typ av ut-
släppsrätter ges ut, men de kan inte utnyttjas i det nuvarande systemet. De så kallade 
ESR-kvoterna2 som i dag reglerar dessa utsläpp på nationsnivå ändras dock inte.

För år 2025 föreslås att det ska finnas laddningsmöjligheter för lätta och tunga fordon 
med högst 60 kilometers mellanrum längs E4, E6 och E10. För tunga fordon före-
slås även krav vid rastplatser för lastbilar och vid urbana knutpunkter. År 2030 höjs 
kapacitetskravet och utvidgas till alla Europavägar. Krav på land-el i hamnar, liksom 
elanslutning för stående flygplan föreslås också. År 2030 är ambitionen att det även 
ska finnas ett glesare nätverk av vätgaspumpar, med 150 kilometers mellanrum för 
komprimerad vätgas och med 450 kilometers mellanrum för flytande vätgas.

Inom EU har det länge diskuterats om användningen av biobränslen är en effektiv kli-
matåtgärd. Det handlar bland annat om att en stor produktion av biobränslen riskerar 
dels att konkurrera med andra användningsområden för biomassa och landyta, till 
exempel matproduktion, dels ge ökad negativ miljöpåverkan, till exempel förlust av 
biologisk mångfald. Nettoeffekten på utsläppen varierar dessutom beroende på vilka 
råvaror som används. För att hantera detta finns i förnybarhetsdirektivet så kallade 
hållbarhetskriterier för att säkerställa att de biobränslen som finns på marknaden  
faktiskt är hållbara153. Biodrivmedel behöver klara dessa kriterier för att räknas med i 
EU:s förnybarhetsmål och för att vara berättigade till skattebefrielser eller andra  
finansiella stöd. Kommissionen föreslår att hållbarhetskraven skärps något, framför 
allt för uttag av virke för skogsbiomassabränslen. Kommissionen föreslår dessutom,  
i det förändrade energiskattedirektivet, att minimiskattenivåerna för drivmedel  
bestäms av drivmedlets energiinnehåll och miljöprestanda154.

2 ESR betyder Effort Sharing System och omfattar utsläpp från de verksamheter som inte  
omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter, ETS (Emission Trading System).
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Nya förutsättningar för svensk klimatpolitik
Sveriges etappmål för utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter är en minsk-
ning med 70 procent från 2010 till 2030155. Något motsvarande sektorsmål finns 
inte på EU-nivå. För 2019 var utsläppsminskningen 20 procent och 2020 var den 
27 procent, jämfört med 2010. Den förhållandevis stora minskningen mellan 2019 och 
2020 kan relateras till en motsvarande minskning av vägtrafiken, vilken sammanfaller 
med pandemiutbrottet. Trafiken ökade återigen under 2021, med ökade utsläpp som 
följd156. Utsläppsminskningen från 2010 till 2019 var framför allt ett resultat av högre 
bränsleeffektivitet och ökad andel biodrivmedel. Under perioden ökade trafiken med 
drygt 8 procent och andelen eldrift var fortfarande mycket liten.

Bonus-malus-systemet för fordonsbeskattningen som infördes 2018 har varit en 
framgång såtillvida att budgeterade medel för bonus inte har räckt till. Under 2021 var 
pengarna slut i augusti och regeringen fick skjuta till extra medel157. Under 2022 var 
de budgeterade medlen på 3,9 miljarder kronor slut redan i februari. Regeringen har 
föreslagit att gränsen för hur stora utsläpp en klimatbonusbil får ha skärps till 50 gram 
koldioxid per kilometer158. Regeringen föreslår även en sänkning av bonusnivån samt 
att bonus inte betalas ut för bilar med ett nypris på över 700 000 kronor. 

Lagen om reduktionsplikt innebär stegvisa höjningar årligen till 2030, då reduktionen 
ska vara 28 procent för bensin och 66 procent för diesel. Energimyndigheten har i 
uppdrag att se över om reduktionsnivåerna för diesel och bensin bör justeras från 
2024159. 

Det pågår en debatt om huruvida delar av de nationella klimatmålen och styrmedlen,  
utöver de som beslutas på EU-nivå, är effektiv klimatpolitik. Kritiken har ökat i takt 
med tuffare mål på EU-nivå. En del av kritiken handlar om att vissa nationella mål eller 
åtgärder visserligen leder till minskade utsläpp i Sverige, men kan genom utsläpps-
handelssystemet leda till motsvarande ökningar i andra delar av EU. Sverige riskerar 
därmed att ta på sig en större börda för EU:s utsläppsminskningar än en del andra 
länder, utan att det ger någon effekt på EU:s samlade utsläpp. En annan del av kritiken 
handlar om att man riskerar att lägga resurser på fel saker160 161. Argument för högre 
nationella mål är att Sverige kan vara ett föredöme och därmed påverka målen på 
EU-nivå, men också att ett försprång gynnar vår konkurrenskraft när kraven i vår 
omvärld ökar. 

Den nationella debatten om hur man kan nå klimatmålen för inrikes transporter 
handlar inte bara om elektrifiering och biodrivmedel, utan också om minskad vägtra-
fik. ”Transporteffektivt samhälle” används ofta som ett samlingsbegrepp för åtgärder 
som kan minska vägtrafiken. Det kan handla om digitalisering för att skapa möjlighet 
till logistiska lösningar som minskar trafikarbetet, liksom samhällsplanering som ökar 
tillgängligheten till arbete och service. Det är dock osäkert i vilken grad även stora 
satsningar på sådana åtgärder kan påverka den framtida vägtrafiken på totalnivå162. 
Mycket talar för att även om åtgärder kan ge lokala effekter på trafiken så krävs 
styrmedel som kraftigt ökar kostnaderna för vägtrafiken om den ska minska mer än 
marginellt på totalnivå, vilket i så fall riskerar att försämra tillgängligheten för många. 
Det kan också påpekas att det inte finns något kvantifierat mål för hur stor vägtrafiken 
får vara år 2030.

Varierade lösningar i utvecklingen av transportsystemet
De kommersiella drivkrafterna för att leverera transportlösningar med minskade 
utsläpp av växthusgaser har ökat genom den politik som förts på både EU-nivå och 
nationell nivå. Utvecklingen av laddbara fordon har dessutom gått så pass fort att 
de kostnadsmässigt börjar konkurrera med rena bränslefordon, även utan dagens 
subventioner, förutsatt att man tar hänsyn till driftskostnaderna. Flertalet fordonstill-
verkare erbjuder i dag laddbara fordon och utbudet ser ut att öka snabbt de närmaste 
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åren. Ungefär hälften av nybilsförsäljningen i Sverige utgörs av laddbara personbilar. 
Om den trenden håller i sig kommer en betydande andel av bilarna att vara laddbara 
2030. Prognosen är osäker, men en andel på 30–40 procent kan vara realistisk163.

Även elektrifieringen av lätta lastbilar har kommit igång, särskilt när det gäller dist-
ributionstrafik. Under 2021 var cirka 7 procent av de nyregistrerade lätta lastbilarna 
eldrivna – en andel som branschorganisationen BilSweden bedömer kommer att öka 
till 17 procent för 2022164. När det gäller tyngre laddbara lastbilar är försäljningen än 
så länge blygsam. Scania, Volvo och andra lastbilstillverkare har dock batteridrivna 
lastbilar kommersiellt tillgängliga. Laddbara bussar för lokal- och regionaltrafik inom 
kollektivtrafiken är betydligt vanligare.

För att laddbara fordon ska kunna användas i större utsträckning krävs god tillgång till 
laddning. Antalet laddställen för personbilar växer stadigt, men än så länge finns det 
bara ett fåtal publika laddställen för tunga lastbilar. För att bristen på laddningsmöjlig-
heter inte ska vara ett hinder för elektrifieringen av tunga fordon behöver utbyggnads-
takten av laddinfrastrukturen öka. Daimler, Volvo och Traton har skapat ett samrisk-
företag (engelska: joint venture) för att bygga ut 1 700 snabbladdare för lastbilar inom 
EU. Man kan också se ett spirande intresse för batteribyte165. Fördelen är att det går 
fortare att byta batteriet än att ladda. Dessutom kan batterierna då laddas i lång-
sammare takt, vilket medför lägre effektbehov.

Vätgasdrivna lastbilar för kommersiellt bruk finns inte i Sverige, men det finns ett fåtal 
vätgasdrivna personbilar. Ett viktigt skäl är att det finns så få tankställen för vätgas 
(fem stycken 2021), men det finns också en osäkerhet om hur konkurrenskraftig 
vätgasdrift kommer att vara på lång sikt166. Den svenska och europeiska lastbilsin-
dustrin har dock signalerat att man satsar resurser för att utveckla tekniken. Enligt 
Vätgas Sverige kommer över 50 tankstationer för vätgas att vara på plats i Sverige 
före 2025167. 

Några elvägar finns ännu inte i Sverige. Trafikverket har dock i förslaget till nationell 
plan 2022–2033 avsatt 600 miljoner kronor för att bygga en permanent elväg (pilot) 
på E20 mellan Hallsberg och Örebro, med driftstart 2025–2026168. 

En del företag ser användningen av klimatvänliga transporter som ett sätt att profilera 
sig och därmed skapa konkurrensfördelar. Tidigare har särskilt användningen av tåg 
för transporter varit ett sätt att visa att man strävar efter minskade utsläpp. I takt med 
att lastbilar kan drivas elektriskt ökar möjligheterna att marknadsföra sitt klimatansvar 
även när man använder vägtransporter. Med elektrifieringen av vägtransporter minskar 
också skillnaden i energieffektivitet mellan väg- och järnvägstransporter. 

Inom de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har det länge funnits ambitioner att 
driva kollektivtrafiken så klimatvänligt som möjligt. I Sverige har det huvudsakligen 
handlat om att driva bussarna med etanol, biogas och HVO. Internationellt före-
kommer också vätgas och den etablerade tekniken med trådbussar. En ökande trend 
är försäljningen av batteribussar169.

Sedan länge ställs klimatkrav på entreprenader inom byggande och underhåll av 
väg- och järnvägsinfrastruktur när det gäller konstruktion, material och drivmedel 
för arbetsmaskiner. Det senare har huvudsakligen tillfredsställts genom användning 
av biodrivmedel. Det finns dock ett ökat intresse från beställare, entreprenörer och 
maskintillverkare att gå över till eldrift, men där är utvecklingen fortfarande i sin linda.

För att minska utsläppen av växthusgaser från flyg har man inom EU sedan 2012 
inkluderat flyget i systemet för handel med utsläppsrätter (EU ETS)170. I takt med att 
priserna för utsläppsrätterna ökar, ökar också de ekonomiska incitamenten för alter-
nativa lösningar. Det finns i dag flera företag som utvecklar batteriflyg, med förhopp-
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ningar om marknadsintroduktion av små hybridfarkoster och affärsflyg mellan 2025 
och 2030 på kortare sträckor. Ökad användning av biodrivmedel är också en tekniskt 
gångbar lösning, även på längre avstånd. Elektrobränslen har fördelar rent tekniskt 
eftersom de inte kräver några infrastrukturförändringar och kan användas i befintliga 
farkoster, men det finns stora frågetecken när det gäller framställningskostnaden171. 

Inom internationell sjöfart finns ännu inga tvingande krav eller ekonomiska styrmedel 
när det gäller utsläpp av växthusgaser. Branschen uppvisar dock ett allt större intresse 
för att minska utsläppen172. En ökande andel av nya fartyg byggs för att drivas med fly-
tande naturgas, LNG. Det finns även fartyg som drivs av metanol och vissa initiativ till 
eldrift, till exempel färjetrafiken mellan Helsingborg och Helsingör173. Andra tekniker 
som bränsleceller och nya vinddriftslösningar är än så länge på experimentstadiet174.

Trafikverket genomför en omställning av sina vägfärjor som ska vara klimatneutrala 
2045175. Sju el-linfärjor är installerade och 2019 togs den första frigående elhybridfärjan 
i drift. Dessutom pågår upphandling av fyra nya elfärjor. Test av fossilfria bränslen och 
konvertering till eldrift på linfärjor är andra exempel i hållbarhetsarbetet.

Omställningen skapar nya utmaningar
Sedan år 2000 har de reala kostnaderna för att köra bil inte ökat, samtidigt som de 
disponibla inkomsterna ökat rejält176  177. Taxorna för inrikes flyg, regional kollektivtrafik 
och järnvägsresor har dock ökat178.

Trenden för eldrivna bilar är att inköpspriserna minskar år för år, vilket förmodas 
medföra att de totala ägarkostnaderna blir lägre än för bränsledrivna bilar inom några 
få år. Samtidigt har bränslepriserna ökat kraftigt sedan hösten 2021, vilket späddes 
på ytterligare när kriget i Ukraina startade. Även elpriserna har under samma period 
vid flera tillfällen nått mycket höga nivåer, särskilt i södra delen av Sverige. Det senare 
är ett resultat av höga elpriser i Europa vilket i sin tur är en effekt av höga priser på 
naturgas, vilket också är kopplat till kriget i Ukraina. 
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Oberoende av orsak kan bestående höga bränslepriser, åtminstone på kortare sikt, 
framför allt drabba människor som är beroende av bil och befinner sig i grupper med 
lägre inkomst. Hur de höjda elpriserna har påverkat körkostnaderna för elbil är oklart 
eftersom priserna har varierat mycket, både över tid och i geografin. En bedömning är 
att de åtminstone i genomsnitt inte ökat lika mycket som för bränsledrift. 

Sammantaget leder elektrifiering av transportsektorn, utfasning av fossila bränslen 
i industrier och en ökad digitalisering till en kapacitetsutmaning med omfattande 
behov av förstärkningar i elnät och elproduktion. Enligt Energimyndighetens rapport 
”Scenarier över Sveriges energisystem 2020” förväntas elanvändningen inom trans-
portsektorn öka från knappt 3 TWh 2019 till mellan 18 och 28 TWh 2050179.

Ett elektrifierat transportsystem kommer att bli en betydande komponent i det fram-
tida elsystemet. Förutsättningar i form av planering, kapacitetsbegränsningar, nya 
smarta systemlösningar och större flexibilitet innebär stora utmaningar, men även 
nya möjligheter. Lagstiftningen anpassas därför för att kunna möta ett ökat behov 
av kapacitet i elnäten och i elproduktionen. Investerings- och tillståndsprocesser är 
under utveckling, för att underlätta en snabbare utbyggnad av kapaciteten i distri-
butionsnäten. 

Effekt- och elnätsfrågor har lyfts högre på den politiska agendan. Regeringen beslutade i 
februari 2022 om en nationell strategi för elektrifiering180. Strategin beskriver vad som 
krävs i energisektorn för att en kraftfull elektrifiering ska vara möjlig till 2045. För att 
bidra till genomförandet av strategin har regeringen gett Statens energimyndighet, 
Energimarknadsinspektionen, Svenska kraftnät och Trafikverket i uppdrag att följa 
upp samhällets elektrifiering och utvecklingen av elsystemet inklusive elproduktionen, 
under 2022–2024. 

Elektrifieringen gör energisektorn och näraliggande sektorer till framtidsbranscher. 
Attraktionskraften till utbildningsområden inom energisektorn behöver ytterligare 
stärkas för att säkra att kompetensbrist inte blir ett hinder för elektrifieringen.

Hoten mot den biologiska mångfalden ökar
Klimatet och den biologiska mångfalden är sammanlänkade, och kan inte hanteras 
oberoende av varandra181. Under 2020–2021 påbörjade IPCC och IPBES (FN:s forskar-
paneler för klimat och biologisk mångfald) ett formellt samarbete, eftersom man ser 
att komplexa frågor uppnår högre effektivitet för beslut genom integrerade initiativ för 
att möta klimateffekten, förlusten av biologisk mångfald, och även utvecklingsklyftor.

Förhållandet mellan klimatförändring, biologisk mångfald och livskvalitet
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I de initiativ som EU är med och driver internationellt, ”Global goal for nature”, talar 
man om att samhällets alla verksamheter och aktiviteter från 2030 ska ske utan 
nettoförlust av biologisk mångfald. Det är ännu oklart hur detta kommer att införas 
i EU-lagstiftningen, men frågan har preciserats något inför uppdateringen av FN:s 
konvention för biologisk mångfald (COP15)182. En allt vanligare målsättning för infra-
strukturprojekt internationellt är att det inte ska bli någon nettoförlust  av biologisk 
mångfald (”No net loss”), vilket oftast kan uppnås genom kompensation i samband 
med nybyggande av infrastruktur183.

Det är väl känt att infrastrukturens påverkan på biologisk mångfald är omfattande. 
Infrastrukturens ytor är lika stora som Sveriges samlade areal av naturgräsmarker och 
utgör en betydande del av landskapen184. En så systemövergripande omställning som 
övergång till fossiloberoende ställer höga krav på att det sker i kombination med andra 
hållbarhetsmål. Genom ökad produktion av biogas och elektrifiering med utbyggnad 
av elkraftledningsgator och elkraft kommer trycket att öka på biologisk mångfald och 
tillgängliga ytor i landskapet. I det perspektivet behöver infrastrukturens miljöer som 
vägkanter och banvallar i ökad grad bidra till biologisk mångfald i landskapen. 

Arbetet med att bygga och hantera befintlig infrastruktur så att den blir landskap-
sanpassad är i dag etablerat185. Huvudsakligen innebär det att lindra de negativa 
effekter för biologisk mångfald som uppstår genom barriärer, mortalitet och störning. 
Bedömningen är att detta inte kommer att vara tillräckligt för att vända utvecklingen 
av på gående utarmning av biologisk mångfald, vare sig globalt eller i våra svenska 
landskap. Genom att vända perspektivet från att minska negativa effekter till att skapa 
positiva värden kan transportinfrastrukturen i högre grad bidra till att stärka landskapets 
biologiska mångfald. Här kommer infrastrukturens sidoområden, deras användande 
och skötsel att vara en nyckelfråga. 

Ett växande hot mot infrastrukturens möjlighet att bidra till biologisk mångfald är 
samtidigt den ökade och alltmer uppmärksammade spridningen av invasiva arter.  
Problemet är resurskrävande och ger en förkortad livscykel för befintlig anläggning 
och ökade masshanteringskostnader. Ökat resande, klimatförändringar och ökad  
handel med växter och djur ökar risken för spridning av oönskade invasiva arter.  
EU har uppmärksammat denna koppling och arbetar med ökade krav kopplat till 
EU-lagstiftningen186. 

MOTTRENDER OCH MOTKRAFTER

Klimatfrågan kan komma i skymundan för andra kriser, som pandemier och 
geopolitiska motsättningar, men de kan även driva på kraften i omställningen 
genom nya lösningar. Dagens brist på jordartsmetaller och risk för höjda batteri- 
priser kan balanseras genom utveckling av cirkulära flöden och nya fyndigheter. 
Fortsatt höga kostnader för framställning av biodrivmedel kan minska acceptan-
sen för reduktionsplikten i takt med att den höjs, och därmed försvåra möjlighe-
ten att nå klimatmålet till 2030.
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3.3   Allt större genomslag för ny teknik som förändrar  
transportsystemet

Ny teknik påverkar i snabb takt samhället, mänskligt beteende och hur företag och 
verksamheter skapar sina tjänster och produkter. Detta sker bland annat genom en 
exponentiell utveckling av datorers kapacitet och nya möjligheter att samla in, dela 
och analysera data samt utveckling av batterier, nya fordon och farkoster. Över tid 
medför detta stora förändringar, inte minst i transportsystemet. Det är dock svårt för 
såväl forskare som experter att bedöma i vilken takt utvecklingstrenderna genererar 
systemförändringar. 

Teknikutveckling omformar transportsystemet över tid
Genomslaget för den snabba teknikutvecklingen påverkas av människors och orga-
nisationers förmåga att ta tillvara tekniken. Enskilda individer kan ta till sig ny teknik 
relativt snabbt, men anpassningen hos organisationer och utvecklingen av regelverk 
går långsammare187. 

Förändringar sker i olika tidsaspekter; vissa förändringar äger rum löpande i använd-
ningen, medan det i andra fall handlar om paradigmskiften på systemnivå. Den smarta 
telefonens inträde är ett exempel på paradigmskifte – och den fortsatta utvecklingen 
har skett stegvis. En parallell till detta inom vägtransportsystemet är införandet av 
mitträcken och 2+1-vägar. Införandet var ett paradigmskifte och tekniken har därefter 
fortsatt att utvecklas som ett effektivt sätt att förbättra trafiksäkerheten, med bibehållen 
tillgänglighet. På samma sätt var införandet av tågskyddssystemet ATC ett systemskifte 
inom järnvägen.

Inom fordonsindustrin läggs stora resurser på digitala förarstöd. Tidigare förhopp-
ningar om en snabb introduktion av självkörande fordon i vägtransportsystemet har 
dock dämpats, och det är osäkert om, och när, tekniken kan få ett genomslag i den 
komplexa vägmiljön. Flera aktörer är dock med i utvecklingen och testar automati-
serade lösningar på svenska vägar188. Sedan försöksförordningen började gälla 2017 
har 23 tillstånd utfärdats av Transportstyrelsen189. Åtta av dessa tillstånd var aktiva i 
början av 2022.

Analysföretaget Gartner presenterar så kallade hajpkurvor (engelska: Hype Cycle) för 
olika teknologiers utveckling, från innovationsstadiet till marknadsetablering. Typiskt 
är att en ny teknik snabbt blir en hajp, med uppmärksamhet i media och stort intresse 
från industri och teknikföretag, för att sedan hamna i skymundan – innan tekniken kan 
mogna för ett större genomslag på en marknad. Figuren nedan visar ett urval av Gart-
ners bedömning av några teknikers mognadsgrad. Bland annat visar deras analys att 
självkörande fordon nivå 3 är på väg att introduceras på marknaden (nivå 3: fordonet 
kan ta över körningen under vissa förhållanden, men föraren ska alltid vara beredd att 
ta över kontrollen). Däremot bedöms självkörande fordon nivå 5 vara mer än tio år 
från att få genomslag (nivå 5: fordonet klarar körningen på alla vägsträckor och under 
alla förhållanden).
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Hajpkurva för några transportteknologiers utveckling

Teknikutvecklingen effektiviserar samtliga trafikslag
Enligt Trafikanalys kommer alla fordon, med något eventuellt undantag, att vara 
uppkopplade år 2050190. Det möjliggör att den fysiska och digitala infrastrukturen 
tillsammans med moderna fordon i en systemlösning kan göra transportsystemet mer 
effektivt, hållbart och säkert. 

Ett tydligt användningsområde är digitala staket (geofencing). Det är ett samlings-
begrepp för digitalt definierade geografiska områden eller sträckor där ett fordons 
framförande kan begränsas eller styras, baserat på digitala trafikregler eller över-
enskomna villkor. Villkoren inom ett digitalt staket tillämpas främst med stöd av 
fordonens förarstödsystem eller genom andra tjänster som erbjuds på marknaden191. 
Tekniken kan användas för att begränsa hastigheten till en högsta tillåten hastighet, 
till exempel 7 km/tim i ett gångfartsområde. Kommuner och väghållare kan hastig-
hetssäkra vägavsnitt för att säkerställa trygghet och säkerhet och för att minska buller 
och utsläpp. Tekniken finns i bussar och lastbilar, och kan därför successivt kravställas 
i upphandlingar. 

Automatiserade fordon som trafikerar allmänna vägar kan behöva vissa förutsätt-
ningar för att fungera optimalt och för att säkerställa en säker trafikmiljö, såväl för 
dem som färdas i fordonen som för oskyddade trafikanter. En studie från forsknings-
institutet VTI visar dock att någon ombyggnad eller nybyggnad av den fysiska infra-
strukturen inte är motiverad eller nödvändig enbart på grund av att automatiserade 
fordon införs192. De utvecklas för en internationell marknad och för att klara befintlig 
infrastruktur. 

Trafikverkets utgångspunkt är att intelligensen primärt ska finnas i fordonen och inte 
i väginfrastrukturen. Däremot ska Trafikverket tillhandahålla maskinläsbara data som 
beskriver trafikregler, egenskaper och aktuell status på platser eller sträckor i den 
statliga infrastrukturen193.

Även om det finns en osäkerhet om när självkörande fordon kommer att trafikera väg-
arna, bidrar utvecklingen till att flera automatiserade funktioner införs i fordonen. Det 
kan handla om utvecklade filhållningssystem där fordonen läser av vägmarkeringar för 
att positionera sig. Detta har visat sig minska risken för frontalkollisioner med cirka 
en tredjedel, vilket därmed har potential att kostnadseffektivt rädda liv. Detta med-
för krav på att vägmarkeringar behöver underhållas året om. Andra exempel är aktiv 
varning för oskyddade trafikanter, vilt och framförvarande fordon, följt av automatisk 
bromsning. Automatisering kan även bidra till ökad mobilitet och tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning.
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Inom järnvägssystemet pågår införandet av det nya EU-gemensamma signalsystemet 
ERTMS (European Rail Traffic Management System). Med ERTMS digitaliseras och 
standardiseras signalanläggningen, vilket innebär att fler tåg kan komma i tid. På sikt, 
i samband med införandet av ERTMS nivå 3, kan även kapaciteten i järnvägssystemet 
öka och ge möjlighet till fler tåg i systemet. Nivå 3 kräver att alla tåg utrustas med 
DAC (digitala automatkoppel) och TIMS-funktion (koll på sista vagnen). Genom detta 
kan positionering och hinderdetektering via spårinfrastrukturen slopas helt, vilket ger 
ökad kapacitet och kostnadseffektivitet. Detta innebär en möjlig förflyttning av teknik 
från infrastruktur till fordon, där infrastrukturhållaren tillhandahåller tåglägen, medan 
fordonen håller reda på sin position i systemet.

Teknikutvecklingen bidrar även till förändringar inom luftfartsområdet, såväl av gamla 
tekniker med nya tillämpningar som av helt nya tekniker. Utvecklingen av luftfarkoster 
accelererar och på sikt kommer fler farkoster att befinna sig i luftrummet. Drönare går 
från att vara enkla leksaker till att användas i större skala inom många områden. Även 
nya farkoster som mindre eVTOL (electric Vertical Takeoff and Landing) och större 
överljudsflygplan kan komma att påverka transportutbudet på sikt194.

Inom sjöfarten kan digitalisering och automatisering optimera ett fartygs prestanda i 
realtid för att minimera drivmedelsförbrukningen. Machine learning kan användas för 
planering av fartygsunderhåll samt rutt- och hastighetsoptimering utifrån logistiska 
förutsättningar i transportkedjan. Genom initiativet STM (Sea Traffic Management) 
har nya tjänster etablerats, exempelvis ruttoptimeringstjänster, ruttinformationsut-
byte fartyg till fartyg, förbättrad trafikövervakning, synkronisering av hamnanlöp och 
stöd för vintersjöfart195. Även inom hamnverksamheten pågår många initiativ för att 
effektivisera godsflöden och trafik till och från hamnen, bland annat med hjälp av 
artificiell intelligens196.

Digitaliseringen förändrar förutsättningar 
Över tid medför teknikutvecklingen ändrade förutsättningar och beteenden, och skapar 
möjligheter att bidra till uppsatta samhällsmål. Många initiativ tas nu för att skapa 
bättre beslutsstöd genom utveckling av artificiell intelligens, digital infrastruktur, 
digitala tvillingar och ökad tillgång till data från sensorer. Detta kommer att utveckla 
förmågan att framföra fordon, planera och utföra transporter samt planera, bygga och 
underhålla infrastruktur. 
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Uppkopplade och automatiserade arbetsmaskiner som kommunicerar med varandra 
kan bidra till att öka produktiviteten i anläggningsbranschen. Exempelvis kan data-
utbyte med arbetsmaskiner komma att användas för att tydliggöra och följa upp 
funktionella krav som ställs på infrastrukturen.

Utbyte av information och data mellan olika aktörer kan effektivisera transportsystemet 
ytterligare. För att åstadkomma detta behöver transportsystemets aktörer komplettera 
den interna informationshanteringen för produktionseffektivitet, med en hantering 
av delad information och data som bidrar till ett informationsdrivet transportsystem. 
Det pågående arbetet med att skapa en grunddatadomän för transportsystemet är 
ett viktigt steg i den riktningen, och arbetet avser att tillgängliggöra standardiserade 
offentliga data från myndigheter.

Den ökade tillgången till information och data kombinerat med den tekniska utveck-
lingen gör att nya tjänster och affärsmodeller skapas, till exempel inom delad mobi-
litet och transportlogistik. Samtidigt måste hänsyn tas till vilka konsekvenser som 
uppstår om tjänster inte blir tillgängliga för vissa grupper; transportsystemet ska bidra 
till ett inkluderande och jämställt samhälle för alla.

E-handeln påverkar transportmönster
Teknikutvecklingen förändrar även förutsättningarna för handeln. Till skillnad från för-
säljning i butik innebär e-handeln distribution till fler och utspridda leveranspunkter. 
E-handeln medför därmed en fragmentisering av godstransporterna, där leveranserna 
ofta sker med mindre fordon jämfört med transporter till butik, och dessutom är de 
mer utspridda i tid. Transporterna är ofta komplexa – paket lastas om flera gånger 
mellan lager och konsument, och transportörerna kan ha flera undertransportörer. 

En rapport från Trafikanalys visar att e-handeln har potential att leda till mindre 
trafikvolymer och minskad energianvändning för transporter, om inköpsresor med bil 
ersätts av mer effektiva godstransporter197. Men enligt rapporten är det flera faktorer 
som påverkar, till exempel förväntan på snabba leveranser, vilket kan försämra förut-
sättningarna för en effektiv logistik i form av ruttoptimering och höga fyllnadsgrader. 
Andra faktorer är ineffektiva förpackningar (för mycket emballage eller luft i paketet), 
relativt hög andel flygfrakt och inte minst mängden returer och dess hantering.

VTI har, med fokus på dagligvaruhandeln, studerat e-handelns påverkan på den totala 
energianvändningen för transporter198. De konstaterar att effekterna är komplexa att 
utvärdera, men ser indikationer på att de som e-handlar kör bil i mindre utsträckning, 
samtidigt som de oftare kompletteringshandlar. Kompletteringshandel innebär dock 
kortare avstånd som ger möjlighet till andra färdmedelsval än bil. Dessutom visar 
tidigare forskning att hemleverans av dagligvaror med distributionsbil är mer energi-
effektivt än inköpsresor med bil.

E-handelsaktörer tar nu initiativ för att minska klimatbelastningen från sina transporter. 
Exempelvis har Apotea inlett ett samarbete med teknik- och transportföretaget Einride 
för att samordna och elektrifiera sina tunga transporter, och kunder till Lyko kan  
numera endast välja fossilfria leveranser när de e-handlar, eftersom företaget valt  
att alla varor ska levereras till kunden med fossilfria fordon199  200.

Ökad digital mognad påverkar resor och transporter 
Drivkrafterna för automatisering är starkast inom godstransportområdet på vägsidan, 
eftersom automatiseringen kan innebära sänkta kostnader. Ett bärande argument för 
personbilar är säkerhet, liksom bekvämlighet. Forskare vid University of California har 
analyserat hur användning av delvis automatiserade fordon och förarlösa fordon kan 
komma att påverka vägtrafiken201. De kommer till slutsatsen att de automatiserade 
fordonen kommer att uppmuntra till en stor ökning av biltrafiken, vilket leder till  
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trängsel. Enligt en studie från konsultföretaget WSP skulle förarlösa fordon kunna få 
stor påverkan på kollektivtrafiken och samhället i övrigt202. Kollektivtrafikens kostnader 
kommer att sjunka drastiskt om det inte längre behövs förare för att köra bussar, tåg, 
spårvagnar och tunnelbanor. Analysen visar dock sammantaget att taxi, eller delad 
taxi, kan komma att ta stora marknadsandelar från såväl traditionell kollektivtrafik 
som privatbil i ett scenario med förarlösa fordon.

I arbetslivet bidrar digital teknik till att den fysiska närvaron blir mindre viktig, till  
exempel ökade möjligheter att arbeta, mötas och utföra tjänster på distans. Hittills 
har detta inte fått tydliga effekter på resandet203. Under pandemin har dock mängden 
arbetsresor minskat för vissa grupper, tack vare tekniska möjligheter till distans-
arbete. Många arbetsgivare erbjuder numera möjlighet att helt eller delvis arbeta på 
distans, samtidigt som många blivit mer restriktiva med tjänsteresor. Enligt det norska 
forskningsinstitutet TÖI går det att urskilja tre generationer av distansarbete – hemma-
kontoret där arbetsplatsen är stationär, det mobila kontoret där anställda kan utföra 
sitt arbete från flera platser samt det virtuella kontoret som är tillgängligt var som 
helst, när som helst204.

Pandemin har både skapat nya vanor och tvingat fram en ökad digital mognad som 
påverkat resmönster. Effekterna av den ökade digitala mognaden kommer säkert att 
kvarstå, och leda till att vi använder internet alltmer för arbete, möten, handel, kultur 
och fritidsaktiviteter. 

På godssidan kan den tekniska utvecklingen komma att påverka kostnaderna i trans-
portsystemet genom att produktiviteten ökar och personalintensiteten minskar samt 
genom att nya marknads- och affärsmodeller erbjuds. Detta kan på lång sikt skapa en 
grund för nya handelskanaler och nya handelsmönster.

MOTTRENDER OCH MOTKRAFTER

Behovet av att reglera och utveckla internationella standarder gör att ny teknik 
kan ta lång tid att introducera på marknaden. Ökade cyberhot och krav på per-
sonlig integritet kan bromsa utvecklingen. Infrastrukturen förändras långsamt 
och utbytestakten i den svenska fordonsparken är låg, vilket gör att nuvarande 
strukturer tar tid att förändra.
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3.4   EU-initiativ och samhällsutvecklingen ökar trycket på  
systemsyn och samverkan

EU:s transportpolitik stimulerar den europeiska ekonomin genom att bidra till att 
utveckla ett modernt infrastrukturnätverk som möjliggör snabbare och säkrare resor, 
samtidigt som den främjar hållbara och digitala lösningar. I den ”Europeiska gröna given” 
och EU-kommissionens strategi ”Att forma EU:s digitala framtid” fastställs ambitionsni-
vån, hastigheten och färdriktningen för de kommande åren205  206. Klimatomställningen 
och digitaliseringen driver på ett ökat behov av internationell och nationell samverkan. 
Den gröna och digitala omställningen som går hand i hand kallas “twin transition”. 

Grönt och digitalt driver på
Transportsektorn är en av EU-samarbetets hörnstenar och viktig för den fria rörlig-
heten för personer, varor och tjänster. Transporter står för en stor del av ekonomin 
och utgör mer än 9 procent av EU:s bruttoförädlingsvärde (bidraget till ekonomin), 
och ger jobb åt cirka 11 miljoner människor207. 

I dag upplever vi vad som har kommit att kallas den fjärde industriella revolutionen  
eller industri 4.0, där digitalisering är en av dess viktigaste pelare. Samtidigt står vi 
inför behovet av en grön omställning mot en koldioxidfri och miljövänlig ekonomi. 
Denna dubbla övergång eller tvillingövergång (engelska: twin transition) kan vara 
en nyckel till att minska koldioxidutsläppen, anta en cirkulär utvecklingsmodell och 
förvandla industriella värdekedjor för att minimera avfall och föroreningar208.

Digitaliseringen leder till ökat behov av internationell samverkan,  
standardisering och nya regelverk
Digitaliseringen möjliggör nya lösningar, men leder också till ett ökat behov av 
standardisering om systemen ska fungera vid trafik över gränserna. Med avancerade 
system för automatiska bilar och tåg ökar kraven på systemsyn inom både väg- och 
järnvägssystemet. Det europeiska signalsystemet ERTMS på järnvägssidan är ett 
exempel på detta209. Men även inom vägtransportsystemet ökar behoven av stan-
dardisering och lagstiftning när uppkopplade och automatiserade bilar ska färdas över 
gränserna. Ytterligare ett exempel är elektrifieringen av vägtransportsystemet, som 
också skärper behovet av samordning inom EU.

Att EU nu i större utsträckning använder samarbetsformen partnerskap är i sig också 
ett uttryck för viljan att öka samarbetet. I stället för ett stort antal enskilda utlysningar 
för forskning samlas aktörer i större kluster, där många initiativ som hänger ihop styrs 
samlat. Det finns flera typer av partnerskap, men gemensamt är att olika aktörer, 
som infrastrukturhållare, industri och akademi, samverkar i ett större program. EU:s 
”missions” (uppdrag) är ett nytt sätt att arbeta inom ramprogrammet för forskning 
och innovation, Horisont Europa, och för EU i stort. Dessa uppdrag kan beskrivas 
som strategiskt riktade forsknings- och innovationssatsningar som syftar till att rikta 
resurser mot ett fåtal utvalda samhällsutmaningar, som kräver innovativa lösningar210. 
I Horisont Europa finns flera partnerskap: för vägsystemet har CCAM (Cooperative, 
connected and automated mobility) etablerats och för järnvägssystemet genomförs 
satsningar inom Europe’s Rail.

I arbetet med revidering av TEN-T-förordningen finns förslag som innebär mer stan-
dardisering och även lagstiftning. TEN-T omfattar samtliga trafikslag och innebär att 
man inte bara vill standardisera nybyggnad, utan även enas om vissa funktionella krav 
längs de utpekade transportkorridorerna i EU. För järnväg handlar det till exempel 
om axeltryck, hastighet, elektrifiering och ERTMS, medan det för väg handlar om till 
exempel separata körbanor och avstånd mellan rastplatser. Genom TEN-T-förord-
ningen ändras också förordningen om europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig 
godstrafik211. Ändringarna syftar huvudsakligen till att likrikta korridorerna i TEN-T 
geografiskt, förbättra koordinering och undvika onödig överlappning.
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Den ökade regleringen handlar inte enbart om de nya förutsättningar som digitalise-
ringen ger. EU-kommissionen har sedan länge en ambition att ytterligare utveckla  
den inre marknaden, med fritt flöde av varor och tjänster över gränserna. Utvecklings- 
takten har dock inte varit så hög som önskats, och därför ökar nu inslaget av lag-
stiftning för att skynda på processen. Även den gröna given är en drivkraft för ökad 
standardisering och reglering. Det finns dessutom en drivkraft kopplad till en strävan 
om snabbare införande av nya innovationer i allmänhet, och med lagstiftning hoppas 
man kunna öka takten samtidigt som man stärker Europas industri.

Ökat horisontellt samarbete mellan transportsektorns aktörer?
En stor del av dagens godstransporter sker med lastbilar, båtar och tåg som inte 
nyttjas fullt ut. Om lastbärare kunde användas mer effektivt skulle det kunna ge stora 
vinster i form av reducerad miljöpåverkan och kostnad, och det skulle också frigöra 
kapacitet i transportsystemet. Det diskuteras därför alltmer om transportköpare  
skulle kunna fylla respektive transport på ett bättre sätt genom horisontellt samarbete.  
Det innebär att två eller flera aktörer på samma nivå delar information om sina varu-, 
gods- och trafikflöden och samarbetar för samordnade transporter. Denna typ av 
samarbete sker dock inte alltid naturligt, eftersom det kan vara konkurrenter som 
behöver samarbeta. Det finns därmed en hel del hinder som kan behöva hanteras, 
exempelvis konkurrenslagstiftning, kommersiella förutsättningar, affärsmodeller och 
tekniska utmaningar. 

Det finns förväntningar på att intermodala transporter ska öka i omfattning och på så 
sätt bidra till både klimatmål och ökad transporteffektivitet. Den intermodala trans-
portkedjan består av många aktörsgrupper, till exempel åkerier, speditörer, varuägare, 
tågoperatörer, terminalägare och lok-, vagn- och fordonstillverkare, och varje aktör 
fokuserar på att lösa sin del i transportkedjan. Den intermodala marknaden är frag-
menterad vilket försvårar systemperspektivet. I dag finns ingen branschorganisation 
eller annan företrädare som med systemperspektiv driver på utvecklingen av hela den 
intermodala kedjan.

Städer får en mer framträdande roll i omställningen
Hur våra städer och orter är planerade och utformade har stor påverkan på tillgänglig-
het, miljö och klimat. Ett nytt stadsplaneringskoncept från Frankrike är den så kallade 
15-minutersstaden som syftar till att forma mer självförsörjande stadsdelar när det 
gäller boende, arbete och service, där man klarar sig med minimal privat bilanvänd-
ning212. Ett ökat medvetande om vad fysisk aktivitet betyder för god hälsa driver också 
på utvecklingen. Att begränsa biltrafiken och skapa mer plats avsedd för fotgängare 
och cyklister är vanliga första åtgärder. På senare tid har även begreppet 1-minuts-
staden växt fram. Det syftar till att fundera över närmiljön och gaturummet utanför 
dörren och hur det kan utformas och användas mer klokt. Detta synsätt inkluderar 
deltagande av medborgare som kraft för förändring av stadsmiljön. 

Inom EU har fem ”missions” påbörjats, för att på ett nytt och innovativt sätt arbeta 
tillsammans och förbättra människors liv. Ett av uppdragen är ”Klimatneutrala och 
smarta städer”, som innebär att 100 städer ska vara klimatneutrala och smarta senast 
2030. 

Flera städer i Europa har redan tagit ambitiösa initiativ för att minska klimatutsläpp 
och göra staden levande för medborgarna. Milano har ett omfattande program för 
att bli en grön stad. Satsningen bygger på tre nyckelord: hållbarhet, parklandskap och 
kvalitet. För att nå detta har man tagit initiativ för att stärka delad mobilitet, där till-
gången till cyklar, elsparkcyklar, elbilar, bussar och tunnelbana är sammanlänkad. Man 
bygger också ut gång- och cykelinfrastrukturen kraftigt. Milano planerar att plantera 
3 miljoner träd till 2030 och anlägga ett stort antal parker. 
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Paris är ett annat exempel på en stad som förändras i grön riktning213. Knappt 1 500 
kilometer cykelbanor har tillkommit de senaste åren, samtidigt som många större 
gator stängts av för privatbilar. Flera stora trafikplatser och torg har byggts om för att 
minska biltrafiken, och kajerna längs Seine har gjorts bilfria. Från 2024 ska dieselbilar 
förbjudas, medan bensinbilar förbjuds från 2030. Till 2026 planerar man att plantera 
170 000 nya träd.

Champs-Élysées nya utseende 2030.

Behovet av statlig och regional samverkan ökar
Klimatförändringar, ny teknik och en osäker geopolitisk situation har en omvälvande 
inverkan på medborgarnas liv. Det påverkar på alla nivåer, från den enskilda med-
borgaren till de globala maktstrukturerna. Det är många, svåra och komplexa beslut 
som behöver hanteras på alla nivåer. 

För att möta olika samhällsutmaningar behövs samverkan och koordinering mellan 
olika politiska nivåer och planeringsaktörer även på nationell, regional och kommunal 
nivå. Sådant planeringsarbete omfattar en stor mängd områden, exempelvis infra - 
strukturplanering, planering för kollektivtrafiken och planering för markanvändning 
och bebyggelse. Samverkan och koordinering mellan behovsägare – staten, regio-
nerna och kommunerna – är en förutsättning för att respektive parter kan genomföra 
uppdragen de ansvarar för. 

Näringslivets stora satsningar på batteriutveckling, fossilfri gruvnäring, utbyggd 
vind- och solkraft och elektrifiering av transportsystemet ställer krav på snabbare 
tillståndsprocesser, utbyggd infrastruktur och energitillgång. Krav ställs också på den 
offentliga förvaltningen att se över regelverk och ta bort byråkratiska hinder. För att  
bidra till ökad innovation i omställningsarbetet har det blivit alltmer tydligt att offent-
lig upphandling, som omfattar drygt 800 miljarder kronor årligen, är ett värdefullt 
verktyg för att bidra till omställning214. 
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Stadsmiljöavtal är ett exempel på offentlig samverkan mellan nationell och lokal nivå. 
Ett stadsmiljöavtal består av två delar: dels åtgärder som får statlig medfinansiering, 
dels motprestationer i form av kompletterande åtgärder som kollektivtrafik, styr-
medel, program och planer från kommunen eller regionen. Åtgärderna ska leda till 
energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Stödet ska särskilt främja innovativa, kapaci-
tetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik eller cykeltrafik och insatser 
för samordning, liksom effektivisering av godstransporter. 

Kompetensförsörjning allt större utmaning
Det finns en utbredd oro inom statsförvaltningen när det gäller kompetensförsörjning.  
Kompetensbarometern för den statliga sektorn är en enkätundersökning där Arbets-
givarverkets medlemmar får svara på ett antal frågor om sin kompetensförsörjning 
och ekonomiska situation. Hösten 2021 uppgav 68 procent att de haft brist på lämpliga 
sökande, en ökning sedan hösten 2020 då andelen var 44 procent. Flest medlemmar, 
39 procent, uppger att de har brist inom it och systemutveckling215. 

Sedan 2005 har kompetensbristen i staten ökat fram till 2018, då konjunkturen 
långsamt försvagades. År 2020 minskade bristen kraftigt till följd av pandemin, men 
ökade åter under 2021. 

Andel av arbetsgivarna i den statliga sektorn som uppger att de haft personalbrist

Under flera år har företrädare för transportsektorn varnat för risken för kompetens-
brist. Det är inte enbart inom traditionella yrken i transportsektorn som bristen 
uppmärksammats. Under senare år har energi, telekom och transport mer och mer 
vuxit samman, vilket innebär att flera sektorer söker likartad arbetskraft. Digitalise-
ring, automatisering och stora satsningar i en grön teknikutveckling innebär också att 
redan anställda medarbetare behöver utveckla sin kompetens för att kunna bidra i  
det framtida yrkeslivet. I Norrland satsar företag inom grön teknikutveckling upp till  
1 000 miljarder kronor de kommande 15 åren och räknar med cirka 20 000 direkta jobb 
inom industrin216. I Västsverige startar Northvolt en batterifabrik och söker ytterligare  
2 500 medarbetare217. 
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Satsningar på nya stambanor och elektrifiering av vägnätet kommer att kräva stora  
ansträngningar för att finna rätt kompetens. Enbart byggandet av stambanorna 
beräknas kräva 150 000 årsarbetskrafter fram till 2040, och enligt en rapport från 
konsultföretaget Ramboll behövs 90 olika yrkesgrupper för att planera och genomföra 
arbetet218. För 43 av dessa bedöms det finnas någon typ av risk när det gäller resurs- 
och kompetensförsörjning. Av dessa har 20 yrken identifierats där risken bedöms 
som stor.

Risk för arbetskraftsbrist, nya stambanor

Till detta satsas stora summor i Sverige och Europa på grön teknikutveckling och in-
frastruktur, vilket gör att kompetensutmaningen sträcker sig utanför Sveriges gränser. 
I Norrland har regeringen tillsatt en nationell samordnare för att bistå företag och 
regioner, bland annat i kompetensutmaningen219. 

Under de kommande åren kommer det att krävas omfattande samarbete mellan 
industri, akademi, myndigheter, kommuner och politik för att hantera kompetensut-
maningen. Det kan handla om snabbspår och vidareutbildningar för att klara bättre 
matchning på arbetsmarknaden, ansträngningar för att attrahera kompetens även 
internationellt och att skapa goda livs- och arbetsvillkor. 

MOTTRENDER OCH MOTKRAFTER

I ett mer polariserat samhälle tenderar tilliten att minska, vilket ger sämre 
förutsättningar för samverkan. Komplexiteten i hantering av olika samhällsut-
maningar på EU-nivå kan skapa spänningar i samarbetet och vara en grogrund 
för protektionism. En positiv utveckling i utbildningsväsendet, tillsammans med 
arbetskraftsinvandring, kan dämpa kompetensbristen.
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3.5  Ökade risker och hot mot transportsystemets funktionalitet
Transportsystemet behöver bli ännu bättre rustat för att klara höga belastningar som 
orsakas av oväntade händelser. Höjd beredskap och krig är den yttersta påfrestningen 
som transportsystemet ska kunna hantera. Det geopolitiska läget i Europa har under 
flera år försämrats. Läget eskalerades dramatiskt den 24 februari 2022 när Ryssland 
inledde en fullskalig invasion av grannlandet Ukraina. Till detta kommer klimatföränd-
ringar, cyberangrepp och kriminalitet som påverkar systemets funktionalitet.

Ökat behov av beredskap för att möta olika typer av hot 
För att möta den förändrade hotbilden har Sverige påbörjat upprustningen av såväl 
det militära som det civila försvaret. Totalförsvarets forskningsinstitut konstaterar att 
ett väl fungerande civilt samhälle står för en betydande del av den tröskeleffekt som 
kan ha en avskräckande effekt på en antagonist. Fungerande transporter är centralt 
för vårt samhälle, och av avgörande betydelse när samhället utsätts för påfrestningar.
 
Planeringen för totalförsvaret har återupptagits, vilket bland annat medfört ett ökat 
fokus på gråzonsproblematik och hybrida hot. Ofta används termerna synonymt för 
att beskriva aktiviteter som ligger under gränsen för väpnad konflikt. Trafikverket fick 
i augusti 2017 ett tillägg i sin instruktion som gäller samordning av krisberedskap och 
totalförsvarsplanering inom transportområdet. Därefter har ytterligare uppdrag getts 
för att utveckla dessa förmågor. Från den 1 oktober 2022 träder en ny struktur för kris-
beredskap och civilt försvar i kraft220. Den innebär bland annat att tio myndigheter får 
ett så kallat sektorsansvar, däribland Trafikverket med ansvar för transporter, och att 
sex civilområden bildas på länsstyrelsenivå. Det är en tydlig utveckling att det krävs 
allt större insatser för att stärka krisberedskap och krishantering utifrån alla samhälls-
tillstånd. 

Även andra initiativ har tagits för att stärka Sveriges säkerhet. I december 2021 inför-
des ändringar i säkerhetsskyddslagen för att skydda säkerhetskänslig verksamhet221. 
De ställer bland annat starkare krav på säkerhetsskyddsbedömning och lämplighets-
prövning vid utkontrakteringar, vilket i vissa fall kräver samråd med Säkerhetspolisen.

Transportsystemet kan också vara både mål och medel för terrorattacker, vilket det 
finns flera exempel på i Europa. För att skydda det öppna järnvägssystemet har EU 
beslutat om en handlingsplan för att förbättra säkerheten för passagerare i Europa, 
genom att främja en riskbaserad strategi för järnvägssäkerhet, samtidigt som järn-
vägstjänsterna hålls öppna och tillgängliga222. Inom vägtransportsystemet pågår ut-
vecklingen av digitala staket, vilket bland annat kan användas för att förhindra fordon 
att få tillträde till vissa områden.

Med anledning av säkerhetsläget i Europa kommer ytterligare initiativ att tas för att 
stärka totalförsvaret. EU-kommissionen antog i maj 2022 en beredskapsplan för 
transportsektorn för att stärka motståndskraften i kristider. Planen bygger på lär-
domarna från covid-19-pandemin och tar även hänsyn till de utmaningar som EU:s 
transportsektor har stått inför sedan starten av den ryska invasionen i Ukraina. Planen 
föreslår tio åtgärdsområden som stöd för medlemsstaternas införande av krishante-
ringsåtgärder223.

Ett medlemskap i Nato innebär att organisationens krav på beredskap måste upp-
fyllas224. Det handlar om att Sverige måste kunna säkra att det finns mat och dricks-
vatten, fungerande kommunikationer och transporter. Vi måste också kunna hantera 
stora mängder skadade och döda och utrymma städer. Även inom EU ställs krav på 
åtgärder för att stärka motståndskraften i samhällsviktig verksamhet, exempelvis 
genom det kommande CER-direktivet225.
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Klimatförändringarna är en allt större utmaning för infrastrukturen
De pågående klimatförändringarna är redan i dag en utmaning för delar av infrastruk-
turen och de bedöms bli än mer påtagliga. Det handlar om ökad risk för extrema sky-
fall, översvämningar och stigande havsnivåer samt förändringar av grundvattennivåer 
och tjälförhållanden. Risken ökar även för fler värmeböljor och bränder. Enligt SMHI 
kan så kallade nollgenomgångar komma att öka i mellersta och norra Sverige, medan 
de ser ut att minska i de södra delarna av landet226. Begreppet nollgenomgång innebär 
temperaturväxlingar kring noll grader under ett dygn, och ger bland annat konse-
kvenser för vinterväghållningen.

Förutom direkta trafikstörningar medför klimatförändringarna ökade kostnader  
för att klimatanpassa infrastrukturen och för att åtgärda de skador som uppstår  
i anläggningen.

Nationella expertrådet för klimatanpassning lyfter fram att klimatanpassningen av 
infrastrukturen och transportsystemet kommer att kräva en mer utvecklad samverkan 
mellan myndigheter, kommuner och andra aktörer227. Det finns ett ömsesidigt beroende  
mellan exempelvis Trafikverket och kommunerna vid planering av infrastruktur i 
relation till annan markanvändning. Rådet poängterar att det finns ett stort behov av 
att identifiera och prioritera väg- och järnvägsavsnitt som är särskilt känsliga. Detta 
bekräftas också i Trafikverkets förslag till nationell plan 2022–2033, där föreslagna 
klimatanpassningsåtgärder bedöms förbättra möjligheterna att förebygga och hantera 
negativa effekter av klimatförändringar228  229. 

Enligt expertrådet har klimatanpassningen ännu inte tagit fart inom luftfartssektorn, 
vilket kan bero på uppdelningen av ansvar mellan flera aktörer inom luftfarten, och 
den ibland oklara gränsdragningen. De menar också att klimatförändringarna inte 
beaktas i någon större omfattning vid planering av nya farleder för sjöfarten, eller vid 
förändringar av de befintliga.

SGI (Statens geotekniska institut) och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap) har presenterat en samlad bild över tio riskområden i Sverige där riskerna 
för ras, skred, erosion och översvämning är som störst230. 
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Identifierade riskområden för ras, skred, erosion och översvämning

Enligt deras rapport finns det ett stort behov av att förbättra kapaciteten för att be-
döma de klimatrelaterade riskerna. Fysiska åtgärder i de olika riskområdena behöver 
utredas på lokal eller regional nivå utifrån riskbild och områdets förutsättningar.

Till de mer direkta riskerna som klimatförändringarna innebär tillkommer utmaningar 
som klimatrelaterade flyktingströmmar kan komma att medföra. Enligt beräkningar 
från Världsbanken kan så många som 143 miljoner människor vara på flykt från sina 
hem på grund av klimatförändringar år 2050231. 

Cybersäkerhetshoten ökar
Cyberattacker fortsätter att öka i omfattning. Enligt Check Point Research utsattes 
verksamheter för 50 procent fler cyberattacker per vecka under 2021 på global nivå, 
jämfört med 2020232. Mjukvaruleverantörer upplevde den största årliga ökningen, då 
attackerna mot dem ökade med 146 procent.

Säkerheten i kritisk infrastruktur, där kommunikationer och transporter ingår, har blivit 
ett alltmer prioriterat område runt om i världen. Analysföretaget Gartner bedömer 
att 30 procent av de organisationer som arbetar med kritisk infrastruktur kommer att 
uppleva ett säkerhetsintrång 2025, och att det kommer att resultera i att drifts- eller 
verksamhetskritiska system går ner233.

Sveriges transportnät styrs alltmer digitalt, samtidigt som de privata aktörerna över 
tid har blivit fler. Dessa två faktorer kan bidra till att risken för cyberattacker och andra 
sabotage ökar, enligt Totalförsvarets forskningsinstitut234. De konstaterar att de olika 
transportsätten i Sverige ofta är nära sammankopplade, vilket kan vara både en för- 
och nackdel. Det ger en god redundans eftersom de kan ersätta varandra; om tågen 
står stilla går det att köra gods på lastbil. Men digitala störningar riktade mot exem-
pelvis betalsystem kan få stora konsekvenser för flera trafikslag samtidigt. 
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Enligt It-driftsutredningen är myndigheternas it-driftslösningar inte alltid tillräckligt 
säkra eller kostnadseffektiva235. Det behövs bättre förutsättningar för förvaltningen att 
få tillgång till säker och kostnadseffektiv it-drift. Utredningen föreslår en samordnad 
statlig it-drift för att bidra till ökad informationssäkerhet i den statliga förvaltningen.  
I slutbetänkandet, som lämnades till regeringen i december 2021, föreslås att Försäk-
ringskassan, Lantmäteriet, Skatteverket och Trafikverket ges i uppgift att vara leveran-
törsmyndigheter och erbjuda it-driftstjänster inom ramen för ett samordnat statligt 
tjänsteutbud.

En annan form av angrepp på infrastruktur är hoten mot självkörande fordon. Sys-
temen kan manipuleras trots att säkerheten är högprioriterad. I ett experiment lät 
forskare klistra upp fyra bitar med svart och vit tejp på en stoppskylt236. Systemet för 
igenkänning av trafikskyltar, vilket i normala fall fungerade bra, blev förvirrat av tejpen 
och tolkade skylten som en ”Speed limit 45”-skylt. Bilen ökade hastigheten i stället för 
att stanna. Forskarna fick dock stopp på fordonet i tid, men farhågan är om exempelvis 
graffiti på skyltar skulle räcka för att sätta en självkörande bil ur spel. 

För att möta olika typer av hot är det viktigt att lagstiftning och regelverk utvecklas. 
Det finns dock en risk att lagstiftning med goda syften kan minska möjligheten att 
fullt ut använda digitaliseringens potential. I vissa fall kan det också uppstå mål-
konflikter mellan olika regelverk, där nationella säkerhetskrav ska vägas mot regler 
för harmonisering mellan europeiska system. Ett exempel är att vissa delar inom 
järnvägssystemet kan behöva hanteras med säkerhetsskydd, samtidigt som reglerna 
om driftskompatibilitet på europisk nivå bygger på en hantering enligt det så kallade 
NIS-direktivet.

Ökade initiativ för resiliens i transportsystemet
Covid-19-pandemin har inneburit ett stort avbräck för internationella transporter i 
spåren av stängda gränser och omfattande restriktioner. Fabriker och hamnar i Asien 
stängdes i olika takt gentemot västvärlden, vilket ledde till fartygsköer i hamnar, för-
dröjningar i avlastning, överfulla containerterminaler och i slutändan stora osäkerheter 
kring leveranstider237. Till detta kan läggas begränsad tillgång till lastbilschaufförer, 
vilket ledde till förseningar i flera led i transportkedjan. På senare tid har även kostna-
den för containertransport stigit kraftigt. Kostnaden för att skeppa en container från 
Kina till norra Europa ökade med över 700 procent mellan 2020 och 2021238.
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Enligt en rapport från Svenskt Näringsliv håller dock svenska företag fast vid sina 
globala värde- och leverantörskedjor trots pandemin239. Däremot anser många att det 
har blivit viktigare med ökad lagerhållning och ett större leverantörsnätverk för att 
minska sårbarheten i framtiden. En sådan strategi skulle inte förändra handelsmönst-
ret eller inköpen, men den skulle göra företag mindre sårbara jämfört med att driva 
verksamheten enligt just-in-time, som handlar om att ha så små lager som möjligt. 

MSB pekar på att det är viktigt att bryta så kallade monoberoenden när det gäller 
digitala leveranskedjor240. Det handlar om risken av att vara beroende av en specifik 
digital tjänst eller produkt som saknar konkurrerande alternativ. Det kan medföra risk 
för avbrott i leveransen om den specifika leverantören får problem. 

Otrygghet kan påverka människors rörlighet
Enligt Nationella trygghetsundersökningen 2021, från Brottsförebyggande rådet 
(BRÅ), menar 28 procent av den svenska befolkningen att de känner sig otrygga ute 
en sen kväll i det egna bostadsområdet, och det gäller kvinnor i större utsträckning än 
män241. Siffran har varit rätt konstant de senaste fem åren, men är nu på en högre nivå 
än under tidigare årtionden. Under 2021 avstod 16 procent av befolkningen (16 år eller 
äldre) från att någon gång gå ut på kvällen på grund av oro för att bli överfallen eller 
hotad. För kvinnor var andelen 25 procent och för män 7 procent242. På 1980-talet var 
det vanligare att äldre avstod från att gå ut på kvällen på grund av oro för hot eller 
våld. Över tid har dock andelen minskat bland äldre och ökat bland yngre, och någon 
statistiskt säkerställd skillnad mellan åldersgrupperna finns inte längre. Bland unga 
män (16–19 år) har oron för personrån ökat, och andelen var 16 procent 2021 jämfört 
med 11 procent 2017.

Den upplevda tryggheten att resa med kollektivtrafiken har minskat något under 
covid-19-pandemin, enligt Kollektivtrafikbarometern243. Undersökningen visar att de 
som känner sig otrygga på grund av oro för smitta i lägre grad än övriga tror att de 
kommer återgå till samma resvanor med kollektivtrafiken som före pandemin. De är 
också mer positiva till åtgärder för att minska smittorisken i kollektivtrafiken.

En rapport från Region Stockholms trygghetskommission visar att kollektivtrafikmiljöer 
med närliggande områden i vissa fall är så kallade hotspots för brott, ordningsstör-
ningar och påtaglig otrygghet244. Om kollektivtrafiken inte uppfattas som en trygg 
miljö kan många komma att undvika att resa kollektivt, oavsett hur säkert det faktiskt 
är, vilket påverkar människors rörlighet.

Under de senaste åren har så kallad platssamverkan etablerats som ett sätt att skapa 
säkra, trygga och attraktiva platser245. Det innebär att kommunen, fastighetsägare och 
andra aktörer går samman i en fristående organisation och tar gemensamt ansvar för 
ett lokalt avgränsat område, som ett komplement till den offentliga grundservicen. 
Det finns relativt lite forskning om effekterna av platssamverkan i Sverige246. Bland de 
studier som gjorts kan vissa positiva resultat påvisas, vilket skulle kunna tala för att 
fler initiativ inom området kommer att tas.

MOTTRENDER OCH MOTKRAFTER

Fördjupade diplomatiska kontakter kan minska geopolitiska spänningar. Orosti-
der driver innovation som kan påskynda lösningar av olika samhällsutmaningar. 
Oenighet om hur kostnader och uppoffringar ska fördelas kan minska möjlighe-
terna att hantera klimatförändringarnas effekter – en ökad krismedvetenhet hos 
många aktörer kan dock bidra till kraftfullare insatser.  
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4  Trender i den offentliga förvaltningen
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Svensk parlamentarisk demokrati och offentlig förvaltning är i ett globalt perspektiv 
fortsatt väl fungerande och präglas av förhållandevis hög tillit till såväl politiker som 
institutionerna. Under de senaste åren har förtroendet för staten, riksdagen och 
EU-kommissionen ökat och ligger på de högsta nivåerna sedan 2012 247. Även för 
myndigheter, dagspress och public service ligger förtroendet högt; fler medborgare 
anser att Sverige är på rätt väg, än de som anser att Sverige är på fel väg. Men Sverige 
påverkas också av omvärlden och vi har under flera år sett en ökad polarisering, där 
tilltron till att Sverige är på rätt väg och tilltron till myndigheter blivit mer partipolari-
serad.

Offentlig förvaltning behöver fortsätta stärka tilliten
Kommande regeringar behöver fortsätta hantera ökade krav från allmänheten när det 
gäller att leverera god samhällsservice – inte minst kraven på tillgänglig information 
om offentliga verksamheter, liksom trygghet i ett alltmer komplext och mångfacetterat 
landskap. Detta karakteriseras av krav på transparens, digitalisering, innovation och 
tjänster som utgår från medborgarnas behov och situation.

Detta är också i linje med den politik som drivs inom EU. EU:s strategiska framsyns-
rapport för 2021 lyfter fram vikten av att stärka de offentliga institutionernas mot-
ståndskraft som en av de tio viktigaste åtgärderna 248. Offentliga institutioner och 
förvaltningar behöver vara lyhörda för samhällsfrågor och genomföra politiken på ett 
ändamålsenligt sätt. Den ökade polariseringen visar på behovet av medborgarbaserad 
och inkluderande styrning av statens verksamhet, för ökat förtroende och legitimitet 
på alla nivåer. EU-kommissionen konstaterar att institutioner och processer behöver 
öka sin motståndskraft, anpassa sig och hitta nya vägar för att hantera nya utmaningar 
och ge medborgarna resultat. Nya former av deltagardemokrati, användning av ny 
teknik, medborgardeltagande och gräsrotsinnovation, till exempel inom ramen för 
konferensen om Europas framtid, kan öka det politiska deltagandet och öka mot-
ståndskraften i våra demokratiska system. 

För att kunna motverka desinformation och garantera yttrandefrihet, pluralistiska och 
inkluderande demokratiska debatter och mediernas frihet inom och utanför EU, behö-
ver gemensamma ramar och metoder fortsätta att utvecklas. Partnerskap med andra 
globala offentliga och privata aktörer kommer att vara avgörande för att kunna agera 
mer kraftfullt och ändamålsenligt. Detta behöver gå hand i hand med främjandet av 
fria och rättvisa val och skyddet av mediernas frihet och mångfald.

Staten som viktig samhällsaktör förstärks – men fortsatt stor 
tilltro till marknaden
Sverige rankas 2020, enligt undersökningen DESI, som det land i EU som är näst bäst 
på digitalisering efter Finland249. Dataanvändning och AI är, trots detta, områden där 
Sverige rankas sämre. Nu siktar regeringen på att Sverige ska ta ledartröjan när det 
gäller användning av data och AI inom välfärden och ekonomin i stort.

Det ökade informationsflödet med stöd av ny teknik är en viktig möjliggörare i om-
ställningsarbetet, och det ställer krav på ökad samordning inom förvaltningen. Rege-
ringen beslutade 2021 om en ny strategi för ökad tillgång till data250. Datadelning och 
AI ska användas inom områden som hälsa, kompetensförsörjning, hållbart jord- och 
skogsbruk, smart elektrifierad mobilitet och smart statistik. Syftet med strategin är  
att stärka välfärden, konkurrenskraften och ett hållbart samhälle. Sex insatsområden 
lägger grunden för ett långsiktigt arbete där både offentliga och privata aktörer steg-
vis ska bli allt bättre på att dela data på ett öppet, säkert och kontrollerat sätt. Målet  
i strategin är att en majoritet av myndigheterna senast år 2025 ska använda AI för att 
effektivisera sin verksamhet och förenkla för företag. 
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Det finns en stor tillit till att marknaden är en stark kraft i omställningsarbetet, men 
för att marknaden ska kunna vara innovativ krävs att den offentliga förvaltningen skapar 
rätt förutsättningar. Sverige ska aktivt delta i utformandet av EU:s inre marknad för 
data, som ska vara på plats 2030, och där svenska företag ska vara ledande aktörer. 
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har fått i uppdrag att stötta myndighe-
terna i att bli bättre på delning och nyttiggörande av data, och ska dessutom främja 
samverkan med privata aktörer genom att upprätta en arena. Regeringen ska paral-
lellt utveckla en förmåga att följa upp tillgången till och användningen av data för att 
kunna utveckla relevant styrning och policy på området. Upphandlingsmyndigheten 
(UHM) har fått i uppdrag att stärka och utveckla den offentliga upphandlingen, så att 
den i ökad utsträckning bidrar till omställningen till en cirkulär ekonomi251. UHM ska 
också inrätta en arena för innovationsupphandling. Genom arenan ska upphandlande 
myndigheter och enheter stimuleras att genomföra fler innovationsupphandlingar i 
syfte att skapa efterfrågan på innovationer252.

Exempel på ökade krav på samverkan mellan myndigheter och näringsliv är Post-  
och telestyrelsens (PTS) uppdrag att främja och följa införandet av standarden IPv6  
för IP-adresser, och Trafikverkets uppdrag att bidra till etableringen av en förvaltnings- 
gemensam digital infrastruktur253  254.

Tydligare nationell krissamordning efterfrågas
Pandemin och den geopolitiska situationen i världen har satt fokus på den svenska 
förvaltningsmodellen, och specifikt regeringens förmåga att styra landet i kris. Fler-
talet av de politiska partierna har uttalat sig positivt till att öka förutsättningarna för 
att ge regeringen möjligheter till en tydligare styrning i krissituationer255. 

Statskontoret har i rapporten ”Förvaltningsmodellen under coronapandemin” beskrivit 
att den svenska förvaltningsmodellen innebär både möjligheter och utmaningar256. 
Statskontoret utgår i sin analys från tre karaktärsdrag i den svenska förvaltnings-
modellen: myndigheternas organisatoriskt fristående ställning, förvaltningens sekto-
risering och den långtgående decentraliseringen. Statskontoret menar att regeringen 
har verktyg för att styra i krissituationer, men att det i praktiken kan finnas begräns-
ningar. Även Coronakommissionen diskuterar den svenska förvaltningsmodellen och 
närmar sig likartade slutsatser som Statskontoret, men är tydligare när det gäller 
regeringens ansvar att ”styra riket”. Ett annat väsentligt område är anpassningen till 
klimatförändringarna och hanteringen av effekter som orsakas av extremväder, där en 
ökad samordning krävs.

I rapporten ”Rättsregler i kris” har en djup genomlysning av svensk krislagstiftning 
genomförts. Författarna konstaterar bland annat att det finns en allvarlig lucka i 
lagstiftningen257. Medan grundlagen innehåller detaljerade regler för hur landets styre 
ska anpassas i händelse av krig eller krigsfara, saknas i dag grundlagsreglering för 
fredstida kriser. 

Fortsatt kritik mot förhärskande styrningsmodeller
Mål- och resultatstyrning och olika managementmodeller inom offentlig förvaltning 
har under längre tid varit ifrågasatta som styrfilosofi. Regeringens svar på kritiken har 
varit att förvaltningen ska gå mot en mer tillitsbaserad styrning, som i högre utsträck-
ning utgår från professionernas kompetens. Arbetet med att få en effektivare styrning 
av myndigheter fortsätter, men tillitsreformen visar inte på någon större förändring. 
Enligt Riksrevisionen har regeringens arbete endast haft begränsad effekt, och de 
menar att regeringen bör intensifiera arbetet – bland annat genom att möjliggöra 
ökad samordning258. Undersökningar visar också att majoriteten av de som anställs i 
förvaltningen rekryteras till stödfunktioner och stabsroller. Med den parlamentariska 
situationen där Sverige har, och sannolikt kommer att ha, parlamentariskt svaga re-
geringar och en starkare riksdag, kommer troligen styrningen av förvaltningen fortsatt 
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att karakteriseras av ett mer problemorienterat än systemorienterat synsätt. Det visar 
sig bland annat i fortsatt löpande uppdragsstyrning, i stället för uppgifter via instruk-
tioner, och tidshorisonterna från politiken har blivit mer kortsiktiga. Det riskerar att 
leda till mer detaljstyrning av förvaltningen, med fokus på prestationer snarare än på 
effekter. Förväntningarna kan komma att ligga på snabba åtgärder som kan visas upp, 
och där effektuppföljning överlåts till extern tillsyn och kontroll. 

Förvaltningen har en utmaning i att kunna agera långsiktigt och förse politiken med 
adekvata underlag. Om politiken blir mer kortsiktig så ökar betydelsen av att förvalt-
ningen agerar utifrån ett mer långsiktigt perspektiv. Det finns ett tilltagande behov för 
myndigheter att hitta sätt för att lösa alltmer komplexa och tvärgående utmaningar. 
Ökade krav från medborgarna och den demografiska utvecklingen bidrar till detta. 
Samverkan och samarbete över gränser kommer att behöva utvecklas ytterligare för 
att hantera samhällsutmaningar. Detta bekräftas även i utredningar, bland annat av 
Statskontoret, som menar att regeringens styrning i tvärsektoriella frågor ofta saknar 
en tydlig inriktning och präglas av kortsiktighet259.

MOTTRENDER OCH MOTKRAFTER

Kriser och geopolitiska motsättningar kan minska polariseringen och leda till ett 
mer stabilt politiskt landskap. Detta kan i sin tur ge förutsättningar för en mer 
systemorienterad styrning, som utgår från vilka effekter som ska uppnås. Fort-
satta diskussioner om den svenska förvaltningsmodellen kan leda till förändring-
ar av principerna för att hantera kriser.
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5  Analys – slutsatser och reflektioner
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Observationer av hur olika transportrelaterade fenomen i samhället utvecklas och 
antaganden om deras långsiktiga utveckling är väsentliga underlag för olika aktörers 
strategiska planering. Detta gäller särskilt transportinfrastruktur som tar lång tid att 
bygga och har lång livslängd. Analysen utgår från de trender som redovisas i tidigare 
kapitel med vissa kompletteringar och fördjupningar. I flera avseenden kan man se att 
den ekonomiska utvecklingen inte tycks driva på efterfrågan på transporter i samma  
utsträckning som under 1900-talets senare del. Detta tillsammans med krav på 
klimatanpassning, förändrat säkerhetsläge och kraftigt ökade kostnader för byggande 
och underhåll av infrastruktur innebär förändrade förutsättningar, som behöver beaktas 
i den långsiktiga planeringen av transportsystemet.  

5.1  Personresande
Inrikesresandet ökar långsammare, utrikesresandet snabbare 
Diagrammet nedan3 visar genomsnittlig reslängd per person i Sverige för åren 1950–
2019. Snittreslängden per person har ökat sedan mycket långt tillbaka, och är tätt 
kopplad till teknikutveckling och ekonomisk tillväxt. Ökad tillväxt kan medföra ökade 
transporter på två sätt: dels genererar ökad ekonomisk aktivitet i sig mer transporter, 
eftersom mer varor produceras och fler människor reser till arbetet, dels innebär ökad 
ekonomisk tillväxt minskade relativa transportkostnader, vilket i sin tur ökar resandet 
och transporterna. Tillväxt och transportvolymer kan också hänga samman genom 
en gemensam underliggande faktor, nämligen att ökad specialisering tenderar att öka 
såväl tillväxt som transportvolymer.

Genomsnittlig reslängd i kilometer per person i Sverige

3 Data för bil kommer från Trafikanalys skattade trafikarbete med personbil plus lätt lastbil. 
”Puckeln” just före 1990 beror troligen på ett tidsseriebrott. För utrikes flyg kommer data sedan 
2000 från antal flygresor per destination, men för perioden före 2000 finns bara data för totalt 
antal flygresor, så snittlängden per flygresa har antagits vara samma som efter år 2000 kon-
stant (snittlängden per flygresa har inte ändrats 2000-2019). Snittlängden per flygresa avser 
dock bara reslängd till första destination, inte byten till vidare flyg. En resa till New York via  
Köpenhamn räknas alltså som en resa till Köpenhamn, vilket underskattar den totala reslängden.
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Reslängderna inrikes har dock ökat långsammare efter omkring 1990. I stället är det 
utrikesflygandet som står för huvuddelen av reslängdsökningen, som totalt sett har 
fortsatt i ungefär samma takt sedan dataseriens början. Inrikesresandet består till helt 
övervägande del av bilresor (nära fyra femtedelar), även om bilandelen har sjunkit 
något till förmån för tåg under 2000-talet, eftersom tågresandet har ökat snabbare 
än bilresandet. 

Man kan tänka sig ett antal förklaringar till varför inrikesresandet inte ökat lika snabbt 
under de senaste 30 åren som de 30 åren dessförinnan, trots den ekonomiska tillväxten.
En förklaring är troligen att den genomsnittliga totala restiden legat konstant runt en 
timme per person och dag i alla delar av landet, sedan mycket lång tid tillbaka. 
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Förutsättningen för ökade reslängder har därför varit högre medelhastighet. Men den 
inrikes medelreshastigheten har troligen inte kunnat öka särskilt mycket under de 
senaste decennierna, till skillnad från decennierna dessförinnan då biltillgången ökade 
snabbt och vägnätet förbättrades väsentligt. I stället har både reslängd och medelhas-
tighet kunnat fortsätta öka genom att en allt större andel av resandet utgörs av utrikes 
flygresande. Nära 80 procent av inrikesresandet är annat än resor till och från jobbet, 
och en allt större del av både tjänste- och fritidsresandet görs med utrikesflyg. 

En annan bidragande orsak torde vara att en ökande andel av befolkningen bor i tät-
orter, och dessutom i allt större tätorter. Snittreslängderna är kortare i tätorter än på 
landsbygd, och kortare i större tätorter än i små. 

Ytterligare en bidragande orsak kan vara ökade reskostnader. Bränslepriserna har 
ökat betydligt sedan 1990-talet, men å andra sidan har bilarna blivit effektivare, så 
den genomsnittliga körkostnaden har inte ändrats särskilt mycket. Men genomsnittet 
är inte allt; de högre bränslekostnaderna har ökat körkostnaden för äldre, törstigare 
bilar, medan körkostnaden har minskat för nyare, snålare bilar. Äldre bilar ägs i högre 
grad av låginkomsttagare, som i genomsnitt är mer kostnadskänsliga. Så även om den 
genomsnittliga körkostnaden varit i stort sett oförändrad kan denna ökade skillnad 
mellan höga och låga körkostnader ha bidragit till minskat bilresande.

Slutligen har en stor del av befolkningsökningen under 2000-talet varit flykting- och 
anhöriginvandring, vilket troligen tenderat att hålla nere snittreslängden per person, 
eftersom sysselsättningsgraden och det ekonomiska utrymmet är lägre bland nyan-
lända. 

Bilen fortsätter dominera det inrikes resandet 
Bilen dominerar fortfarande helt det inrikes personresandet. Nära 80 procent av 
inrikesresandet sker med bil, även om andelen har minskat något under 2000-talet 
eftersom tågresandet ökat snabbare (särskilt det subventionerade regionaltågs-
resandet, se nedan). Tågresandet står dock fortfarande för mindre än en tiondel av 
personresandet, varav ungefär hälften är resor med kommersiella tåg. Bussresor står 
för en tiondel av personresandet, medan inrikes flyg, cykel och gång svarar för enstaka 
procent. Färdmedelsandelarna har i stora drag varit likartade i flera decennier, och det 
finns få tecken på några större förändringar.

Teknikutvecklingen ger förutsättningar för både säkrare och miljövänligare resmöjlig-
heter, särskilt inom vägtrafiken. Tidigare prognoser har även visat på lägre körkost-
nader4, och i så fall är det svårt att se några starka argument för att biltrafiken per 
person skulle minska. Den största delen av kollektivtrafikresorna är arbetsresor. Det 
övriga resandet är oftast mer heterogent när det gäller tidpunkt och resmål, vilket 
innebär att det ofta blir svårare att tillfredsställa med konventionell kollektivtrafik på 
ett kostnadseffektivt sätt.

Samtidigt tyder inte mycket på att bilresandet per person skulle börja öka väsentligt. 
Som nämnts har bilresandet per person varit nästan oförändrat under 2000-talet, 
trots ekonomisk tillväxt. Den förväntade befolkningsökningen kommer i stor utsträck-
ning att ske i storstadsområdena där reslängderna är kortare. Å andra sidan skulle 
elbilarnas lägre körkostnader och nyanländas ökande sysselsättningsgrad och ekono-
miska möjligheter kunna bidra till ökat bilresande per person. 

4 Det finns en ökad osäkerhet om kostnadsutvecklingen för batterier och el med hänsyn till de 
stora kostnadsökningarna under det senaste året.
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Utvecklingen pekar mot ett ökat tryck på transportsystemet i storstädernas centrala 
områden. I stor utsträckning och under överskådlig tid kommer kapaciteten i vägtrafik-
systemet att vara som i dag, vilket begränsar tillväxten av biltrafik i rusningstid. Den 
ökade reseefterfrågan behöver då i stor utsträckning tillfredsställas med yteffektiva 
transportmedel som cykel, buss och spårtrafik.

Handel och service digitaliseras och koncentreras
En fortsatt urbanisering (inte bara till storstäderna) skapar förutsättning för en ökad 
tillgänglighet till många samhällsfunktioner och ett varierat utbud av transportmöj-
ligheter. I takt med att de större städernas befolkning växer så ökar underlaget för ett 
specialiserat utbud av tjänster, service och arbeten, vilket ökar tillgängligheten. I de 
flesta svenska städer är dessutom inte trängsel ett särskilt stort problem. Där befolk-
ningstätheten minskar sker det omvända: underlaget för tjänster och service minskar, 
vilket riskerar att leda till minskat utbud och därmed minskad tillgänglighet.

Tillgängligheten till handel och service präglas av tre delvis motriktade trender: allt 
bättre utbud av e-handel och digitala tjänster, ökande fysisk koncentration av handel 
och service och mer heterogena bilkostnader. Utvecklad e-handel och fler och bättre 
digitala tjänster ökar tillgängligheten, relativt sett mest på landsbygd och i mindre 
orter – en utveckling som påskyndas av allt bättre internettillgång och digital mognad. 
Även möjligheten att arbeta och studera på distans har ökat. Denna utveckling bidrar 
till att minska skillnaderna i tillgänglighet mellan städer och landsbygd. 

Konkurrensen från e-handeln minskar underlaget för småskalig detaljhandel, och digi-
tala tjänster minskar behovet av fysisk service. Det späder på den långvariga trenden 
mot stordriftsfördelar och ökad koncentration av handel och service till färre platser, 
framför allt externetableringar och större stadskärnor, på bekostnad av mindre stads-
kärnor och de småbutiker som förut fanns utspridda i bostadsområden. Externetable-
ringarna kan konkurrera genom stordrift och lägre personal-, logistik- och lokalkost-
nader, medan stadskärnornas konkurrensfördel kan vara ett mer varierat butiksutbud 
och mer attraktiva vistelsemiljöer. Sett över längre tid har handelskoncentrationen 
medfört att befolkningens genomsnittliga avstånd till de flesta typer av handel ökat, 
trots att befolkningen koncentrerats geografiskt260. 

De ökade avstånden tenderar att öka bilens betydelse för tillgängligheten, även om 
denna trend i viss mån motverkas av stadsplaneringens ökade fokus på förtätning och 
förbättrad tillgänglighet med kollektivtrafik, gång och cykel. Som nämnts ovan blir 
bilkörkostnaderna alltmer heterogena; högre bränslepriser ökar körkostnaderna för 
äldre, törstigare bilar, medan nya bilars körkostnad minskar genom effektivisering och 
elektrifiering. 

Nettoeffekten av dessa trender är olika för olika typer av tjänster och service, och för 
olika befolkningsgrupper.

Är det ökande utbudet av subventionerade tåg ekonomiskt hållbart? 
Under 2000-talet har utbudet av och resandet med subventionerade regionaltåg 
ökat kraftigt. Mellan 2002 och 2019 ökade det totala regionala kollektivtrafikresandet 
(i personkilometer) med 80 procent261. Regionaltågsresandet ökade betydligt mer 
(195 procent) än bussresandet (45 procent), och år 2019 utgjorde buss- och regional-
tågsresandet därför ungefär lika stora andelar av den regionala kollektivtrafiken. 
Ut budet av regionaltåg har ökat med omkring 60 procent (vagnkilometer) medan 
bussutbudet ökat med omkring 30 procent. Att resandet ökat snabbare än utbudet 
betyder att beläggningsgraden ökat, men i stora delar av trafiken är beläggningen fort-
farande låg; genomsnittsbeläggningen i riket är omkring 25 procent, trots hög trängsel 
på de högst belagda sträckorna och tiderna. 
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För många regioner har utvecklingen varit värdefull genom att tillgängligheten ökat 
och arbets- och bostadsmarknader vidgats. Samtidigt är det ökade utbudet inte utan 
kostnader. De senaste 20 åren (före pandemin) har de totala subventionerna för 
kollektivtrafik nästan tredubblats, från 9,4 miljarder kronor år 1999 till 26,6 miljarder 
kronor år 2019, i 2020 års prisnivå262. De totala driftkostnaderna har under samma 
period ökat 2,3 gånger, från 21 till 51 miljarder kronor per år. Att kostnaderna ökat så 
mycket förklaras delvis av det ökade utbudet, men i ännu högre grad av ökade kost-
nader per fordonskilometer. Kostnaderna har ökat snabbare än resandet, så trots en 
högre subventionsgrad har även biljettpriserna behövt ökas. Att regionaltågsutbudet 
ökats så kraftigt bidrar också till järnvägens kapacitetsbrist. 

Regionaltågssubventionerna har troligen varit betydelsefulla för att öka mindre orters 
attraktivitet, eftersom de gjort det lättare och billigare att pendla från dessa orter till 
de större centralorterna. Om digitaliseringen gör att fler kan acceptera långa pend-
lingssträckor, eftersom man inte är på kontoret alla dagar i veckan, kan det leda till 
att efterfrågan på regionaltågspendling ökar ytterligare. Samtidigt finns en avvägning 
mellan dessa nyttor och kostnaderna i form av skattemedel och kapacitetsutnyttjan-
de. Kanske närmar vi oss en punkt där kapacitet eller ekonomi begränsar hur mycket 
det subventionerade tågutbudet kan fortsätta öka. 

Minskat tjänsteresande kan försämra transportföretagens lönsamhet
Restriktionerna under pandemin har skyndat på en redan pågående utveckling mot 
fler och förbättrade digitala möten, konferenser och tjänster. Före pandemin syntes 
dock inte många tecken på att detta skulle minska tjänsteresandet. Erfarenheterna 
under pandemin, och de kvardröjande restriktionerna på vissa internationella resor, 
skulle dock kunna ändra på detta, så att tjänsteresandet minskar permanent. Det är 
dock långtifrån säkert; historiskt sett har förbättrade möjligheter till kommunikation, 
som till exempel internet, stordatorn, faxen, telefonen och telegrafen inte lett till min-
dre resande. Det är snarare tvärtom – det har möjliggjort fler och enklare kontakter 
över längre avstånd, vilket troligen på längre sikt ökat efterfrågan på resor. 

En långvarig eller rentav permanent minskning av tjänsteresandet skulle innebära be-
tydande problem för flyg- och järnvägsföretag, eftersom tjänsteresor står för en stor 
del av deras intäkter. Minskande underlag av tjänsteresenärer skulle leda till minskat 
utbud på många linjer, vilket i sin tur även drabbar privatresenärer. 
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5.2  Godstransporter
Små förändringar i godstransportmönstren trots ekonomisk tillväxt 
Trots den ekonomiska tillväxten har godstransportvolymerna knappt ökat det senaste 
decenniet, och de senaste 20 åren bara med omkring 10 procent263. Det antyder att 
ökningen fram till 2040 kan bli lägre än den ökning med 50 procent som tidigare 
prognoser visar. Om trenden håller i sig kan det bli lättare att nå de transportpolitiska 
målen än vad som tidigare antagits.

Godstransporternas fördelning på olika trafikslag har i stort sett varit oförändrad 
sedan länge. Det finns många initiativ som syftar till att flytta över gods från väg till 
järnväg och sjöfart, men utmaningarna för att åstadkomma detta är stora. Godstrafik 
på järnväg tycks vara svår att bedriva med tillräcklig lönsamhet, trots relativt låga 
banavgifter. I flera av de stora järnvägsstråken är kapacitetsutnyttjandet redan högt, 
vilket talar för att möjligheterna till substantiellt större godsflöden där är små. Tidigare 
studier av bland annat Trafikanalys visar dessutom att konkurrensytan mellan väg och 
järnväg är liten när det gäller godstransporter264. Mindre än 10 procent av lastbil-
stransporterna är av sådan karaktär att de överhuvudtaget lämpar sig för järnväg. 
Ökande e-handel medför att mängden relativt små transporter ökar, och för dessa är 
lastbilstransporterna konkurrenskraftiga. 

Lastbilstrafikens nackdelar i form av bland annat vägslitage och utsläpp verkar därför 
bara kunna minskas marginellt genom överflyttning till andra trafikslag. I första hand 
måste nackdelarna minskas genom att lastbilstrafiken blir fossilfri, effektiv och betalar 
sina fulla samhällsekonomiska kostnader. 
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Järnvägens framtida konkurrenskraft är viktig 
Kostnadseffektiva och pålitliga järnvägstransporter är betydelsefulla för stora delar av 
det svenska näringslivet. Den typ av transporter där järnväg är mest konkurrenskraftig 
– stora, tunga, regelbundna volymer som till exempel massa, malm och stål – kommer 
med stor sannolikhet att fortsätta gå på järnväg och ha stor betydelse för svenskt  
näringsliv och svensk export. Men för det krävs bättre lönsamhet och hög tillförlit-
lighet. En slutsats kan vara att, i stället för en ambition om att så mycket gods som 
möjligt ska gå på järnväg, satsa på förutsättningar som kan göra att de godstranspor-
ter som är mest lämpade för järnväg blir mer lönsamma. Effektiv, transparent och 
flexibel kapacitetstilldelning är en viktig faktor för detta, eftersom det både är en 
förutsättning för attraktiva transportupplägg och en möjlighet till ökad konkurrens på 
järnvägstransportmarknaden. 

Effektiva lastbilstransporter är viktiga för näringsliv och miljö
Efterfrågan på kostnadseffektiva lastbilstransporter medför en hård konkurrens inom 
branschen, samtidigt som kraven på minskad miljöpåverkan ökar. Möjligheten för 
utländska lastbilar att genomföra inrikes transporter i Sverige driver på konkurrensen 
ytterligare.

Möjligheterna till ökad kostnadseffektivitet och minskad miljöpåverkan går i vissa fall 
hand i hand. Längre och tyngre lastbilar (HCT) är ett exempel på detta. Även elektri-
fiering har potential att minska kostnaderna samtidigt som den minskar utsläppen. 
Inom elektrifieringsområdet pågår en intensiv utveckling och det är inte givet vilken 
eller vilka tekniker som kommer att bli mest konkurrenskraftiga. Ökad automatisering 
kan öka trafiksäkerheten och energieffektiviteten. Ökad beläggningsgrad kan ge kost-
nads-, säkerhets- och miljövinster.

I de flesta fall krävs att även infrastrukturen utvecklas. HCT kräver ökad bärighet på 
delar av vägnätet. Oberoende av elektrifieringslösning behövs infrastruktur i form av 
laddstationer, vätgastankställen eller elvägar. Automatisering kan ställa högre krav på 
skötseln av väginfrastrukturen. Statens roll i dessa frågor är betydande.



74     TRAFIKVERKETS OMVÄRLDSANALYS 2022

5.3  Klimatomställning i en föränderlig politik 
EU:s klimatpolitik påverkar effekterna av den svenska klimatpolitiken 
Sveriges klimatpolitik blir allt mer sammankopplad med EU:s. De regleringar och 
mål som EU inför påverkar också vilka effekter som svenska regleringar och mål ger. 
Vartefter EU:s klimatpolitik förändras kan därför den svenska klimatpolitiken behöva 
anpassas för att vara verkningsfull, dels så att de totala utsläppen verkligen minskar, 
dels så att Sverige kan vara ett föredöme för andra länders klimatomställning. 

EU:s klimatpolitik blir allt mer ambitiös och täcker allt fler områden. Den utvecklas 
också till att bli alltmer tvingande; i stället för att sätta upp mål som det sedan är upp 
till de enskilda länderna att uppnå genom nationella åtgärder, införs mekanismer som 
direkt tvingar ned utsläppen på EU-nivå. Två exempel är utsläppshandelssystemet 
ETS, där mängden utsläppsrätter minskar varje år, och de allt hårdare utsläppskraven 
på nya fordon. 

En fördel med detta är att EU:s klimatpolitik därmed kan bli kraftfull utan att vara be-
roende av att varje enskilt land genomför verkningsfulla klimatpolitiska åtgärder. Inom 
de sektorer som omfattas av tvingande mekanismer spelar det ingen roll för EU:s 
samlade utsläpp om enstaka länder struntar i klimatpolitiska åtgärder; EU:s samlade 
utsläpp kommer att minska lika mycket ändå. Men den andra sidan av myntet är att 
möjligheterna för enskilda länder att ytterligare minska EU:s samlade utsläpp blir 
mycket begränsade inom de sektorer som omfattas av tvingande EU-mekanismer. 
Om till exempel ett enskilt land minskar sina utsläpp inom ETS-sektorn, kommer det 
automatiskt att kompenseras av motsvarande utsläppsökning någon annanstans 
inom EU5. 

EU-kommissionen har nyligen föreslagit en särskild utsläppshandel för transporter  
och byggnader. Om förslaget genomförs får det konsekvenser för hur Sveriges klimat-
politik för transportsektorn påverkar EU:s samlade utsläpp. Som förslaget nu är 
utformat ska de nationella ESR-kvoterna fortfarande finnas kvar. ESR-sektorn omfattar 
främst utsläpp från transporter, byggnader, jordbruk och arbetsmaskiner, det vill säga 
sådana utsläpp som inte ingår i utsläppshandeln ETS. Varje EU-land har fått ett speci-
fikt minskningsmål för ESR-sektorn under perioden 2021–2030 som man måste upp-
fylla, men det är oklart vilka följderna blir för länder som överskrider sin ESR-kvot265.
 
En kombination av ESR-kvoter och utsläppshandel för transporter och byggnader 
innebär att om ett land överträffar sitt ESR-mål, och annullerar det överblivna ut-
släppsutrymmet6, kommer landets överblivna utsläppsrätter för transportsektorn 
automatiskt att användas i något annat EU-land. Men eftersom även andra länder 
måste nå sina ESR-mål innebär det att de övriga delarna av ESR-sektorn måste minska 
sina utsläpp mer. Nettoresultatet skulle bli att EU:s totala utsläpp minskar med den 
annullerade mängden ESR-utsläpp – men inte inom EU:s transportsektor utan i andra 
ESR-sektorer, främst inom andra länders jordbrukssektorer.

5 Inom de närmaste åren finns dock en viss effekt genom annulleringsmekanismen inom ETS, 
men den är knappast relevant på lite längre sikt.
6 Ett land som överträffar sina ESR-mål kan antingen sälja ”överprestationen” till andra länder 
eller annullera den. Sverige har hittills som enda land annullerat sin ESR-överprestation, och de
svenska klimatmålen är också fortsättningsvis tuffare än den svenska ESR-kvoten.
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Sveriges satsning på biodrivmedel har hittills fått få efterföljare
En förutsättning för att klara det svenska klimatmålet för transportsektorn 2030 är 
att använda väsentligt mer biodrivmedel än nu. Ökad användning av biodrivmedel är 
ett relativt kostnadseffektivt sätt att snabbt minska transportsektorns klimatpåver-
kande utsläpp. Särskilt betydelsefullt är att biodiesel (HVO) direkt kan ersätta fossila 
bränslen som används av sjöfart, luftfart och tung långväga trafik, som alla är svåra att 
elektrifiera. 

Den centrala frågan för biodrivmedel är utbudssidan, det vill säga hur stort utbud av 
biodrivmedel som kan produceras hållbart, utan negativa effekter på till exempel  
matproduktion, biologisk mångfald eller natursystemens kolinbindning. Sverige 
använder ungefär en tredjedel av världens HVO-produktion, och omkring hälften av 
den isomeriserade HVO:n (HVO som klarar kyla), och produktionen av biobensin är 
mycket liten266. Den begränsade tillgången på hållbart producerade biodrivmedel, 
tillsammans med ett mycket litet antal producenter7 som därmed får betydande makt 
över prissättningen, talar för att biodrivmedelspriserna kan öka betydligt jämfört med 
i dag267. 

För att Sveriges klimatpolitik ska kunna fungera som ett föredöme för fler länder 
behöver den hållbara produktionen av biodrivmedel ökas betydligt. Inom större delen 
av övriga EU finns dock en betydande skepsis mot väsentligt ökade inslag av biodriv-
medel i transportsektorn. I EU-kommissionens förslag till skärpt klimatpolitik svarar 
ökad biodrivmedelsanvändning i transportsektorn för ett relativt blygsamt bidrag. 

7 Ökad mängd biodrivmedel handlar främst om ökad konsumtion av HVO. För närvarande står 
Neste för över 90 procent av den skandinaviska produktionen av HVO. Med utgångspunkt från 
offentliggjorda utbyggnadsplaner kommer den skandinaviska produktionen att ha mer än sex-
dubblats andra halvan av 2020-talet, varav Preem kommer stå för över 60 procent och UPM 
och Neste för 15–20 procent vardera.
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Bensinbilar behöver fasas ut snabbare än dieselbilar
Reduktionsplikten är betydligt högre för diesel än för bensin, eftersom det är möjligt 
att helt ersätta fossil diesel med biodiesel, men någon motsvarande biobensin finns 
inte tillgänglig. Det får det paradoxala resultatet att diesel ökar betydligt mer i kost-
nad än bensin, trots att dieselns (fossila) utsläpp till följd av den högre inblandnings-
graden är lägre. Den implicita ”beskattningen” av koldioxidutsläppen är alltså mycket 
högre för diesel än för bensin. Det leder till att dieselandelen i nybilsförsäljningen 
sjunker snabbare än bensinandelen, vilket gör det allt svårare och dyrare att reducera 
koldioxidutsläppen eftersom diesel som sagt helt kan ersättas med biodrivmedel. 

År 2045 ska den svenska transportsektorn vara helt fossilfri, vilket innebär att kvar-
varande bränslebilar bör köras på biobränslen. Eftersom det ännu inte finns kommer-
siellt tillgänglig biobensin är det därför gynnsamt ur klimatsynvinkel att de bränsle-
bilar som fortfarande säljs har dieselmotor snarare än bensinmotor. Den nuvarande 
utformningen av reduktionsplikten motverkar dock detta. Problemet skulle kunna 
lösas om merkostnaden för reduktionsplikten slogs ut på både bensin och diesel, 
proportionellt mot respektive bränsles fossila utsläpp. 

Tillräcklig laddinfrastruktur kräver offentliga investeringar 
Laddinfrastruktur är en förutsättning för transportsektorns elektrifiering. Det allra 
mesta av laddningen kommer troligen att ske i anslutning till bostaden för privatbilar  
och i garage och depåer för yrkesfordon. Men det krävs också tillgång till publik 
snabbladdning över hela landet om batterifordonen ska bli helt dominerande. Annars 
är risken att elektrifieringen planar ut och batterifordonen får en roll som andrabilar 
och nischfordon. 

I många sammanhang, och särskilt på sikt, bör utbudet av publik laddinfrastruktur 
kunna lösas genom marknadsmekanismer, där till exempel bensinmackar, restauranger 
och detaljhandel erbjuder snabbladdning. Men där efterfrågan på snabbladdning är 
låg, det vill säga längre bort från de största trafikströmmarna, kommer det att dröja 
innan det finns tillräckligt underlag för att snabbladdning ska bära sig kommersiellt. 
Det riskerar att skapa ett hönan-och-ägget-problem, där elektrifieringen bromsar in 
för att laddinfrastrukturen är otillräcklig, och där laddinfrastrukturen inte byggs ut för 
att efterfrågan på laddning är för låg. 

För att elektrifieringen ska gå tillräckligt snabbt kan därför offentliga insatser för 
utbyggnad av publik laddinfrastruktur behövas, åtminstone på mellanlång sikt och i 
områden med mindre trafikvolymer. Trafikverket har på regeringens uppdrag under 
2020–2022 gett stöd till investeringar i laddinfrastruktur, men inte till driften. 

Det krävs också anpassningar av elproduktion och elnät för att leverera tillräcklig  
effekt och mängd el till de ställen där laddarna lämpligen bör placeras. Det finns en 
risk att denna anpassning inte går tillräckligt snabbt, dels på grund av att tillstånds-
processerna tar tid, dels på grund av konkurrens med andra samhällssektorer som 
också aviserar en ökad efterfrågan på el.
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5.4  Framtidens transportlösningar 
Reglera i tid – men reglera inte ihjäl nya lösningar 
Nya transportlösningar utvecklas och introduceras hela tiden: elsparkcyklar, drönare, 
lånecykelsystem, mopedbilar, elcyklar, segway, eldrivna skejtboardar, ”mobilitet som 
tjänst”, självkörande bilar, bildelningstjänster som Car2Go, taxidelningstjänster som 
Uber med flera. Vissa klarar av mötet med marknaden och blir en permanent del 
transportsystemet, medan andra blir nischprodukter eller försvinner. 

Gemensamt för många nya transportlösningar är att en initial brist på reglering  
medför problem, även om lösningarna fyller ett behov. Hyrsparkcyklarna i storstäderna  
irriterar många när de blockerar trottoarerna, men används samtidigt av många 
och verkar överleva på marknadsmässiga grunder. De allt fler mopedbilarna skapar 
trafiksäkerhets- och framkomlighetsproblem, men ökar samtidigt tillgängligheten för 
många. Det är lätt att föreställa sig att drönare eller självkörande bilar kan bli nästa 
exempel. 

Regleringar som minimerar problemen är därför ofta påkallade. Men det gäller att 
regleringarna inte eliminerar de nya lösningarnas fördelar eller helt omöjliggör dem, 
utan med precision inriktar sig just på eventuella problem. En förutsättning är att  
regleraren förstår varför en ny lösning blir efterfrågad och vilket behov den fyller.

Transporter med drönare är ett exempel på teknik som kan stå inför ett marknads-
genombrott. Potentialen för snabba och effektiva godstransporter för mindre paket 
borde kunna vara mycket stor – men det förutsätter att nödvändiga regleringar finns 
på plats, som gör rätt avvägningar mellan transportnytta, besvär för tredje man och 
nödvändig trafikledning och samordning. 

Nya lösningar ger ofta nya möjligheter – men löser sällan gamla problem
Nya transportlösningar kan förbättra transportsystemet genom att erbjuda nya 
möjligheter. Samtidigt uppstår inte sällan orealistiska förhoppningar på att de nya 
lösningarna ska lösa befintliga och ofta välkända problem i transportsystemet, till  
exempel trängsel, höga kostnader, utsläpp och olyckor. Men som regel kan nya lös-
ningar bara ge ett marginellt bidrag till detta. Sådana problem har mer fundamentala 
orsaker och beror på att andra trafikslag inte är optimalt prissatta, reglerade eller 
utnyttjade.

Det är också vanligt med överdrivna förhoppningar om att nya transportlösningar ska 
vara ”transformativa” eller innebära paradigmskiften. Mobilitet som tjänst kan tjäna 
som exempel. Genom att koppla samman informations- och betalsystem för till exem-
pel kollektivtrafik, lånecyklar och bildelningstjänster, kan nya och attraktiva tjänster 
utformas. Därmed förbättras tillgängligheten och befintliga resurser och tjänster kan 
utnyttjas effektivare. Men det är knappast sannolikt att detta radikalt ska förändra 
transportsystemets funktionssätt. Tjänsterna och systemen existerar oftast redan, 
och det finns inga hinder för trafikanterna att på egen hand koppla ihop till exempel 
kollektivtrafik, lånecykel och bildelning. Förhoppningarna att bättre information och 
smidigare betalning radikalt ska öka efterfrågan på ett transformativt sätt framstår 
ibland som överdrivna. 

Det finns många liknande exempel på sådana förhoppningar på nya transportlösningar. 
Det kan innebära två risker: dels kan det orsaka att för mycket (offentliga) resurser 
satsas, dels kan det fördröja att verkningsfulla åtgärder sätts in mot existerande pro-
blem i transportsystemet.
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Problem i transportsektorn härrör ofta ytterst från att någon typ av transport är 
underprissatt, så att den som drar nytta av transporten (resenären eller transport-
köparen) inte betalar transportens fulla samhällskostnad, inklusive kostnader för till 
exempel trängsel, utsläpp, slitage och markvärde. Ibland är problemet det omvända: 
att en resurs underutnyttjas, till exempel ledigt utrymme i en lastbil, eller fordon och 
parkeringsplatser som står outnyttjade långa perioder. 

I många av dessa fall har digitaliseringen potential att förbättra situationen. I fallet 
med underprissättning kan prissättningen av transporter göras mer exakt och rätt-
visande genom uppkopplade fordon, och i fallet med underutnyttjande kan informa-
tionsdelning göra att lediga resurser nyttjas bättre. Ett enkelt men belysande exempel 
är de numera vanliga parkeringsapparna. Denna skenbart triviala lösning möjliggör på 
ett enkelt sätt bägge typerna av förbättringar: parkeringsprissättningen kan differen-
tieras mycket mer i tid och rum för att få utbud och efterfrågan att mötas, och de som 
letar parkeringsplats kan enkelt få information om var det finns lediga platser. I all sin 
enkelhet är den ett bra exempel på hur transportsystemet kan göras mer effektivt till 
mycket låg kostnad, bara genom att finjustera prissättningen och dela information. 
Det finns flera liknande exempel.



79     TRAFIKVERKETS OMVÄRLDSANALYS 2022

5.5  Framtida infrastrukturinvesteringar
Kostnaderna för infrastrukturinvesteringar underskattas 
Riksrevisionen har i sin granskningsrapport ”Kostnadskontroll i infrastrukturinveste-
ringar” pekat på att kostnaden för många statliga investeringsobjekt har ökat kraftigt,  
särskilt under perioden från att de tagits med i den nationella planen fram till bygg-
starten268. Av de 142 investeringsobjekt som överlappade de två planerna från 2014 
och 2018 ökade den kalkylerade kostnaden för 92 objekt och minskade för 50. 
Kost naden ökade totalt med 58 miljarder kronor. Detta motsvarar en genomsnittlig 
kostnadsökning per projekt på 39 procent på bara fyra år. Av de 85 objekt som ingick 
både i planen från 2010 och i planen från 2018 ökade kostnaden för 66 och minskade 
för 19. I genomsnitt ökade kostnaden med 68 procent. För de 34 objekt som ingått i 
nationell plan hela vägen från 2004 till 2018 har kostnaden i genomsnitt stigit med 
165 procent i fasta priser. 

De systematiska kostnadsökningarna förefaller främst inträffa under planeringsfasen; 
i byggfasen hittar Riksrevisionen inga systematiska kostnadsavvikelser. Siffrorna utgår 
från fasta priser med hänsyn taget till byggindex för de aktuella åren, vilket dessutom 
har stigit betydligt mer än konsumentprisindex.

Genomsnittlig kostnadsökning investeringsobjekt, rensat för indexökning

2004–2018 2010–2018 2014–2018
+165 % +68 % +39 %

Riksrevisionen konstaterar att trots de omfattande ökningarna i kalkylerade kostnader 
har regeringen bara i enstaka fall under den senaste planperioden valt att avbryta pla-
neringen av sådana objekt. Därmed utgår regeringens prioritering av vilka objekt som 
ska genomföras i hög grad från tidiga kostnadsunderlag, vilka alltså präglas av stor 
osäkerhet och ofta underskattar kostnaden. De relativt sett mer tillförlitliga underlag 
som tillkommer senare i planeringsprocessen har obetydlig påverkan på regeringens 
prioriteringar och beslut, enligt granskningsrapporten.

I Trafikverkets förslag till nationell plan för 2022–2033 anges att de beräknade 
kostnaderna för ännu ej påbörjade projekt ökat med 53 procent i genomsnitt sedan 
föregående plan fyra år tidigare, exklusive etapperna av nya stambanor för höghastig-
hetståg. Skälen till kostnadsökningarna anges bland annat vara osäkra underlag när 
objekten kommer in i planen första gången, innehålls- och utformningsförändringar, 
ändrade regelverk och förändrat marknadsläge. Kostnaderna för pågående projekt 
hade dock ökat i samma takt som byggindex.

Tabellen nedan sammanfattar kostnadsändringarna mellan planförslagen 2010–2021, 
2014–2025, 2018–2029 och 2022–2033 för flertalet av de objekt som fanns med i två 
på varandra följande planförslag. Vilka objekt som finns med skiljer sig därför något 
från såväl Riksrevisionens analys som redovisningen i planförslaget; bland annat 
är objekt i avslutsfasen medtagna, medan stambaneetapperna, ERTMS och övriga 
järnvägssystem är exkluderade. Medan Riksrevisionen redovisar det oviktade genom-
snittet av kostnadsförändringarna för alla objekt, är siffrorna nedan viktade med ob-
jektkostnaden, det vill säga att kostnadsökningar i stora projekt väger tyngre. Mellan 
de första två planförslagen var kostnadsförändringarna obetydliga (rensat för index). 
Mellan de två nästkommande planförslagen var kostnadsförändringarna för pågående 
projekt obetydliga, medan de ännu ej påbörjade objektens kostnader hade ökat med 
37 procent. Mellan de två senaste planförslagen har de pågående objektens kostnader 
ökat med över 9 respektive 17 procent, där den högre siffran avser objekt som på-
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börjats efter 2018. De ej påbörjade objektens kostnader har ökat med 36 procent.
Investerings- och driftindex är schablonindex för väg- och järnvägsprojekt samt drift- 
och underhållsåtgärder som baseras på entreprenadindex269. Om infrastrukturindex 
ökar innebär det att insatsvaror till entreprenaderna, och således själva genomföran-
det, blir dyrare. Utvecklingen av infrastrukturindex har under lång tid varit högre än 
konsumentprisindex (KPI). Bygg- och anläggningssektorn sägs ofta ha en bristande 
produktivitet, men ordentlig empirisk grund för det påståendet saknas enligt en studie 
från VTI270. Svårigheten ligger i att kontrollera kvalitetsutvecklingen över tid. För två 
specifika områden inom väg- och järnvägsentreprenader visar dock beräkningar från 
Trafikverket en årlig produktivitetsförbättring med 2,7 procent från 1990 till 2019 
för vägbeläggningar, och med 0,9 procent från 2003 till 2019 för området spår och 
växlar271.

Genomsnittlig viktad kostnadsändring investeringsobjekt,  
rensat för indexökning

Mellan planför-
slagen 2010–2021 

och 2014–2025

Mellan planför-
slagen 2014–2025 

och 2018–2029

Mellan planför-
slagen 2018–2029 

och 2022–2033
Redan pågående i 
föregående plan

-8 % +3 % +9 %

Startat sedan 
föregående plan

0 % +9% +17 %

Ännu ej påbörjade 
objekt

+5 % +37 % +36 %

Indexförändring 
(genomsnitt väg/
järnväg) fasta priser 
(=utöver KPI)

+9 % +4 % +6 %

Utrymmet för statliga infrastrukturinvesteringar är uppbokat långt fram i tiden
I den nationella infrastrukturplanen finns ofta investeringsprojekt som förmodas 
byggstarta sent i planperioden och därför låser investeringsutrymme även efter 
planperioden om de genomförs. Storleken på detta ianspråktagna investeringsut-
rymme efter planperioden har ökat kraftigt under de fyra senaste nationella planerna, 
se tabell nedan.

Ianspråktaget utrymme för namngivna investeringar i miljarder kronor

2010–2021 2014–2025 2018–2029 2022–2033
Under planperiod 125 158 193 297
Efter planperiod 14 40 77 145

11 % 25 % 40 % 49 %

År 2010 förlängdes planperioden till 12 år. Syftet var att detta skulle skapa ökad 
flexibilitet samtidigt som planeringen skulle ha tillräcklig framförhållning. Men flexi-
biliteten har knappast ökat; för varje plan har allt mer utrymme intecknats även efter 
respektive planperiods slut. 

Att anslagsutrymmet efter planperioden har fyllts upp i allt högre grad beror på en kom-
bination av faktorer. Kostnaderna för objekten i plan har ökat systematiskt, i synnerhet 
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skedena före byggstart, och det är ovanligt att ett objekt stryks ur planen även om dess 
kostnad ökar väsentligt. Nya objekt läggs av olika skäl in i planen, även om de inte riktigt 
ryms. De största exemplen är etapperna av nya stambanor. De nya järnvägssystemen, 
varav ERTMS är det största, innebär också stora kostnader utspridda över lång tid.

Behovet av underhållsmedel ökar
Behovet av underhållsmedel ökar, och kan förväntas öka än mer på sikt. Det beror 
bland annat på att en allt större andel av vägarna, broarna och järnvägarna uppnår sin 
tekniska livslängd, att anläggningarna blir alltmer komplexa och att trafikmängder och 
fordonsvikter ökar. 

Tillståndet på det statliga vägnätet har under en längre tid gradvis försämrats, och 
med givna anslagsnivåer kommer nedbrytningstakten att bli högre än åtgärdstakten. 
Det betyder att vägsystemet kommer att försämras snabbare under planperioden än 
vad Trafikverket kan återställa. Det innebär dels risker för försämrad funktion, dels att 
vägarna inte kan underhållas kostnadseffektivt eftersom nödvändiga åtgärder inte kan 
utföras förebyggande, i rätt omfattning eller med rätt standard.

Planprocessen behöver vara flexibel
De trender vi ser antyder att de största framtida utmaningarna för infrastrukturen är 
vidmakthållande och reinvesteringar, lokala kapacitetsåtgärder, miljöåtgärder, trafik-
säkerhetsåtgärder samt åtgärder för ökad motståndskraft mot klimatförändringar 
och yttre säkerhetshot. De stora satsningar för ökad järnvägskapacitet som finns i 
nuvarande planer riktar sig i begränsad omfattning mot dessa utmaningar och bidrar 
inte heller i någon högre grad till att minska klimatutsläppen.

Nuvarande nationell plan domineras av järnväg när det gäller nybyggnation och låser i 
praktiken upp investeringsutrymmet in på 2040-talet. De effekter som dessa sats-
ningar beräknas kunna medföra ligger till stor del långt fram i tiden och är samtidigt 
förhållandevis små. För långväga resor beräknas investeringarna öka tågresandet med 
6 procent, samtidigt som bilresandet minskas med mindre än 1 procent. Effekterna för 
godstransporterna är i samma storleksordning. Systemeffekterna synes därmed vara 
små i relation till de satsningar som görs.

Dagens planprocess låser anslagsmedlen för lång tid framöver, bland annat genom att 
inkludera projekt som bara hinner påbörjas så att huvuddelen av kostnaden uppstår 
efter planperiodens slut. Det finns dessutom små möjligheter till omprövning. För-
handlingsuppdrag som Stockholmsförhandlingen, Sverigeförhandlingen och Väst-
svenska paketet har bidragit till denna situation genom att de, utanför den ordinarie 
planprocessen, i praktiken lagt fast att stora infrastruktursatsningar ska genomföras. 

I direktiven för nationell plan 2022–2033 angavs med referens till Januariöverenskom-
melsen att den beslutade nationella planen för infrastruktur 2018–2029 ska fullföljas, 
med investeringar i vägar och järnvägar i hela landet på 700 miljarder kronor. De 
projekt som en gång hamnat i planen blir oftast kvar där, även om kostnaderna visar 
sig bli betydligt högre än vad som tidigare beräknats. Konsekvensen blir att genomför-
andet av planerna kräver allt större resurser efter planperiodens slut och att möjlighe-
terna för nya projekt att komma med i planen blir allt mindre.

Det gör att infrastrukturplaneringen blir allt mindre flexibel och att det blir svårare att 
styra om planeringen när omständigheter ändras eller när mer information tillkommer 
– tvärtemot syftet med den längre planperioden och den förändrade planprocessen. 
För att uppnå syftet med mer flexibel planering krävs en förändrad praxis som är trans-
parent, accepterad och förutsägbar och som möjliggör att beslut omprövas när förut-
sättningarna förändras, till exempel om kostnader ökar eller andra behov tillkommer. 
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5.6  Transportsystemets miljöbelastning
Transportsystemet är i dag omfattande och utgör en miljöbelastning i flera avseen-
den, till exempel utsläpp, buller, intrång och barriäreffekter. Men samtidigt är den till-
gänglighet systemet skapar en direkt förutsättning för att vårt samhälle ska fungera.

Minskade utsläpp av växthusgaser innebär inte automatiskt att övrig miljöpåverkan 
minskar. Eldrift eliminerar utsläpp av kväveoxider och andra avgaspartiklar samt 
bidrar till minskat buller, särskilt i stadsmiljö, men med en stor användning av bio-
baserade bränslen kvarstår även dessa problem.

Den nybyggnation av vägar och järnvägar som planeras för kommande decennier är 
omfattande, samtidigt som den utgör ett marginellt tillskott till transportsystemet i 
stort. De positiva effekterna måste vägas mot de negativa. En negativ aspekt som är 
svår att värdera är de intrångs- och barriäreffekter som uppstår när ny infrastruktur 
byggs i oexploaterade områden. Dessa effekter får därför oftast en låg vikt i de sam-
hällsekonomiska kalkylerna.

Vid nybyggnation kan det vara något lättare att göra miljöanpassningar än vad som 
är fallet för befintlig infrastruktur. Men för att långsiktigt minska miljöpåverkan från 
hela transportsystemet krävs åtgärder även i den befintliga infrastrukturen, och den är 
betydligt mer omfattande än den planerade nybyggnationen. Önskvärda insatser kan 
bli kostsamma och kräver därför en tydlig prioritering om de ska bli av.

En viktig miljöfråga är hur transportsystemet påverkar biologisk mångfald. Barriär-
effekter inkräktar på djurens möjligheter att röra sig, vilket även påverkar rennäringen. 
Detta kan bland annat motverkas med planskilda passager för djur. Infrastrukturens 
sidoområden utgör en betydande areal och deras skötsel kan därför ha stor betydelse 
både för möjligheten att bevara växter som riskerar utrotning och för att förhindra 
utbredningen av invasiva arter. Genom landskapsanpassningar av befintlig och ny 
infrastruktur och genom utvecklade skötselstrategier och metoder kan mångfalden 
stärkas, istället för tvärtom. 
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5.7   Förändrat säkerhetsläge och konsekvenser för det svenska 
transportsystemet

De trender och prognoser som analyserna ovan grundar sig på har i mycket liten grad 
influerats av kriget i Ukraina och den utveckling med kraftigt stigande energipriser 
och inflation som pågår just nu. Eftersom de långsiktiga effekterna av dessa händelser 
ännu är mycket osäkra, blir det lika osäkert att spekulera om vilka långsiktiga effekter 
de får på efterfrågan på transporter globalt och i Sverige samt hur de kan påverka 
strategier och prioriteringar när det gäller satsningar på infrastruktur.

Ett inte osannolikt scenario är en minskande tillväxt i världshandeln, med motsvarande 
effekt för transporter. Men det behöver inte innebära att efterfrågan på transporter 
påverkas lika mycket överallt. I vissa stråk finns det en stor sannolikhet för kraftigt 
minskade transporter, till exempel från och genom Ryssland. I Sverige, med en stor 
och exportberoende tillverkningsindustri, är efterfrågan på godstransporter i hög 
utsträckning beroende på hur denna del av näringslivet utvecklas.

De kraftigt ökade energipriser som följt i krigets spår påverkar också kostnaden för 
transporter. I den mån dessa prisnivåer består kommer det sannolikt att dämpa efter-
frågan på resor och transporter på längre sikt. 

Sedan kriget startade har också priset på viktiga råvaror för batteritillverkning ökat 
kraftigt, och det gäller till exempel nickel, litium och kobolt. Detta riskerar i sin tur 
att öka priserna för batterier och elbilar, och det kan innebära ytterligare tryck på att 
exploatera svenska fyndigheter av sådana råvaror.

Regeringen har aviserat ökade satsningar på försvaret, vilket kan kräva ompriorite-
ringar i statens budget. En god försvarsförmåga innefattar att såväl transporter 
som eldistribution kan fungera i en krissituation. För svensk infrastrukturplanering 
skulle det exempelvis kunna motivera ett minskat fokus på kapacitetsförstärkningar 
i järnvägssystemet till förmån för satsningar på åtgärder som ökar tillförlitligheten 
och ökar redundansen. Detta gäller även elproduktion och eldistribution som blir allt 
viktigare för transporterna i takt med den ökande elektrifieringen. Behovet av bilateral 
samverkan med Sveriges grannländer har påtagligt accentuerats, och manifesterats 
på högsta politiska nivå. Till detta kommer annan internationell samverkan, inte minst 
inom EU, samt utvecklingen kopplat till ett svenskt medlemskap i Nato. Detta medför 
att aspekter och behov som uppkommer ur denna samverkan också måste beaktas 
vid planering av infrastrukturella åtgärder.
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6  Källhänvisningar
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