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ABSTRACT 
Bartos, A. 2019. Vart är vi på väg? Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala 

universitet. 

 
Det sociala perspektivet finns på samtliga nivåer inom samhällsplanering idag men är trots det underprioriterat 

ekonomiska och ekologiska aspekter. Denna uppsats syftar till att undersöka hur sociala perspektiv inkluderas i 
omfattande infrastrukturinvesteringar genom att titta på exemplet spårvägen i Uppsala. Utifrån relevant teoretisk 

bakgrund kring social hållbarhet inom transportplanering väljs fem centrala analysbegrepp ut, i form av 

tillgänglighet, hälsa, jämlikhet, jämställdhet och påverkan på lokalsamhälle. Begreppen används sedan för att med 

semistrukturerade intervjuer undersöka hur berörda offentliga tjänstepersoner tror att spårvägen kan komma att 

påverka utifrån ett socialt perspektiv. Undersökningen visar att man inom projektet i många av fallen har en 

uppfattning om hur spårvägen skulle kunna påverka men att man inte arbetar med flertalet av de sociala 

perspektiven i en uttalad kontext. Uppfattningen kring begreppen skiljer sig dock mellan de olika respondenterna, 

vilket kan leda till en otydlighet som kan påverka både arbetet och resultatet. Det framkommer också att valet av 

spårväg har många mervärden som likvärdiga alternativ inte kan stå för, många som har en positiv påverkan på 

stadsutveckling och därför indirekt på flertalet sociala frågor.  

Nyckelord: social hållbarhet, sociala konsekvenser, transportplanering, samhällsplanering, spårväg.  
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1. INLEDNING 

 

I juni 2018 kom beskedet att regeringen kommer att medfinansiera en ny spårväg i Uppsala, 

den så kallade Ultunalänken. Spårvägen har som mål att möta invånarnas behov att transportera 

sig i staden och att underlätta användandet av kollektivtrafiken (Uppsala kommun, 2018a). Den 

nya spårvägen kommer att påverka Uppsalas invånare och staden i sig, men frågan är hur? 

Kommunen har utfört flertalet underlagsrapporter men än så länge finns inget underlag på vilka 

sociala konsekvenser den nya spårvägen skulle kunna medföra. 

Social hållbarhet har fått en ökad uppmärksamhet generellt men även inom 

samhällsplanering (Boschmann & Kwan, 2008). En anledning kan vara att det i och med större 

ekonomiska och ekologiska hot finns en växande oro för en allt mer polariserad värld och att 

intresset för det sociala perspektiven och människorna då ökar (Jones och Lucas, 2012, s. 4). 

En annan förklaring kan vara att den entydiga synen på ekonomi idag börjar ifrågasättas, främst 

i form av dess ständiga uppgång och krascher (ibid.).   

Tekniska infrastrukturer är inte neutrala utan formas av aktörer och processer, allt från 

kultur, värderingar och sociala omständigheter till makt och politik (Brusman et al., 2008, s. 

12). Tidigare transportforskning har främst grundat sig i tekniska eller ekonomiska termer trots 

att transport är en stor politisk fråga då det berör många delar av samhället. Inom spårbunden 

transportplanering är analyser kring social hållbarhet och sociala konsekvenser relativt nya och 

endast ett fåtal sociala konsekvensbeskrivningar har utförts. Dessutom finns de än så länge 

endast i ett storstadsperspektiv i form av de fyra nya tunnelbanesträckningarna och i 

underlagsarbetet för den nya spårvägssträckningen Spårväg Syd, båda i Stockholm län 

(Stockholms läns landsting, 2013 & 2015). Uppsala gjorde sin första sociala 

konsekvensbeskrivning inom kollektivtrafik när stadsbussnätet gjordes om år 2017 

(Landstinget i Uppsala län, 2016).  

Social hållbarhet är ett begrepp som är svårt att definiera främst av två anledningar: dels 

för att begreppet hållbarhet i sin helhet är svårdefinierat och mångfacetterat och dels för att 

social påverkan är svårt att kvantifiera och därför svårt att mäta (Boschmann & Kwan, 2008). 

Även om social hållbarhet är svårdefinierat så innebär det inte att det ett mindre viktigt 

perspektiv, snarare att det inte utvecklats lika långt och därför än inte fått en enhetlig spridning 

(Geurs et al., 2009, s. 70).  

Fallet med Uppsalas spårväg är intressant att studera eftersom det är en omfattande 

infrastrukturinvestering vars utredningar hittills, förutom mobilitetsfrågan, främst har drivits i 

ekonomiska och ekologiska termer. Det är därför ett intressant fall att studera hur sociala frågor 

och konsekvenser integreras i praktiken inom transportplanering och om det görs outtalat eller 

inte. På grund av de sociala perspektivens komplexitet är det både intressant och viktigt att 

studera hur människorna påverkas, inte bara konstatera att de gör det. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syftet med uppsatsen är att belysa de sociala konsekvenser som utbyggnaden av spårväg i 

Uppsala kan komma att medföra och på så sätt få en ökad förståelse för hur man arbetar 

praktiskt med sociala perspektiv inom transportplanering. För att besvara detta omfattande syfte 

har valet gjorts att fokusera på tjänstepersoners uppfattning kring social hållbarhet och 

spårvägsprojektet i Uppsala. Utifrån detta syfte har jag formulerat tre frågeställningar:  

 

Hur uppfattar berörda tjänstepersoner att Uppsalas nya spårväg kan komma att påverka 

tillgänglighet, hälsa, jämlikhet, jämställdhet och lokalsamhälle? 

Hur uppfattar berörda tjänstepersoner att just spårvagn som färdmedel kan bidra till den 

sociala hållbarheten i Uppsala? 

Hur arbetar man med sociala frågor och sociala konsekvenser i ett tidigt skede av 

spårvagnsprojektet i Uppsala?  

 

3. METOD 

 

För att besvara syftet och frågeställningarna görs en kvalitativ analys med semistrukturerade 

intervjuer som huvudsakligt fokus. Som komplement har även relevanta offentliga 

styrdokument analyserats i form av Region Uppsalas trafikförsörjningsprogram, Uppsala 

kommuns översiktsplan och Region Uppsalas målbilaga för den regionala utvecklingen. 

Dokumenten har använts för att få en bakgrund till de olika förvaltningarna samt för att kunna 

bekräfta och koppla respondenternas svar.  

För att skapa ramar, både till litteraturgenomgången och till intervjuerna, har jag valt att 

utgå från fem begrepp som jag anser återkommer inom forskningen kring ämnet social 

hållbarhet inom transportplanering. Tematisering kring dessa fem begrepp har grundats i 

studiens syfte samt vilken förkunskap som finns tillgänglig i form av tidigare forskning (Kvale 

& Brinkmann, 2009, s. 120). Begreppen är: tillgänglighet, hälsa, jämställdhet, jämlikhet och 

påverkan på lokalsamhälle. Begreppen berör ofta varandra men den vaga uppdelningen krävs 

för att strukturera ett så komplext begrepp som social hållbarhet är.  

 

3.1 Intervju  

Till studien har jag valt att utföra semistrukturerade intervjuer. De passar arbetets syfte då det 

är en relativt flexibel form och därför kan anpassas till respondenternas svar (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 146). Flertalet forskare diskuterar hur social hållbarhet många gånger är 

kontextberoende och att betydelsen av begrepp därför kan skilja sig (Vallance et al., 2011, s. 

342). Jag har därför valt att ha en induktiv prägel på intervjuerna och på så sätt göra 

komplexiteten till en fördel istället för en nackdel. Respondenterna har på så sätt själva fått 

associera till de fem fokusbegreppen utan en klar definition från mig som intervjuare.  

Respondenterna till intervjuerna valdes ut med ett ändamålsenligt urval (Bryman, 2016, s. 

410). Med syftet och frågeställningarna som målstyrning valdes tjänstepersoner som direkt eller 

indirekt är involverade i spårvägen i Uppsala och dess troliga stäckning. Vissa av dem var mer 
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insatta i sociala frågor och andra hade mer teknisk kunskap om infrastrukturen. För att få en 

ökad bredd i materialet valdes intervjupersoner från tre olika förvaltningar i form av 

kommunen, regionen och kollektivtrafikförvaltningen inom regionen.  

Intervjuerna utfördes med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 1) som anpassades något 

efter varje respondents yrke. Intervjuerna spelades in och transkriberades efteråt. Samtliga 

respondenter har blivit informerade om undersöknings syfte och användning samt godkänt att 

bli inspelade, något Kvale och Brinkmann (2009, s. 87) benämner som informerat samtycke. 

Respondenterna har i resultatet anonymiserats för att rikta fokus på deras professionella 

resonemang som tjänstepersoner snarare än deras personliga åsikter. Jag anser inte att 

respondenterna varken är representanter för sin förvaltning eller yrkeskategori och har därför 

gjort det aktiva valet att inte inkludera namn eller yrkestitel i resultatredovisningen. Enskilda 

respondenter kan därför inte urskiljas i resultatet. 

 

Arbetet inkluderar intervjuer med följande: 

- Infrastrukturstrateg med intresse för social hållbarhet, Region Uppsala. 

- Projektledare för spårvägen, Uppsala kommun. 

- Kollektivtrafikstrateg och insatt i spårvägsprojektet, kollektivtrafikförvaltningen UL. 

- F.d. samhällsplanerare och referensperson för kollektivtrafik för fördjupad 

översiktsplan för Södra staden, kollektivtrafikförvaltningen UL 

- Strategisk samhällsplanerare med fokus på sociala hållbarhetsfrågor, Uppsala 

kommun. 

 

Arbetet har ett explorativt syfte och intervjuerna vill därför med öppenhet söka efter svar 

utan mer förutfattade meningar än grundläggande ämneskunskap (Kvale & Brinkmann, 2009, 

s. 121-122). Genom att hålla intervjuerna semistrukturerade kan fokus läggas på vad 

respondenterna anser är relevant och själva vill lyfta (Bryman, 2016, s. 466). Ett av syftena med 

att använda intervjuer som metod var att klarlägga hur respondenterna ser på relevanta begrepp 

inom social hållbarhet. Som tidigare nämnt är hållbarhet i allmänhet och social hållbarhet i 

synnerhet komplext och utan klara definitioner. Det var därför av vikt att låta flertalet frågor 

om begrepp vara öppna för tolkning (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 121-122). Då detta arbete 

endast har ett litet urval kan inga större slutsatser kring diskursen dras även om öppenheten 

bidrog till varierade tolkningar av samma begrepp, vilket kan vara intressant i sig.  

Boschmann och Kwan (2008, s. 152) beskriver hur en blandad metod (mixed-method 

approach) inom forskningen kring sociala dimensioner av hållbarhet är att föredra. Dels kan 

analysen då inkludera platsspecifikt primärdata och relevant sekundärdata för en kvantitativ 

analys, dels ha en kvalitativ ansats i form av en analys av underliggande sociala strukturer och 

individuella upplevelser då sociala aspekter ofta är betingade och subjektiva. På grund av de 

begränsade tidsramarna för det här arbetet har jag valt att endast fokusera på de kvalitativa 

delarna1. 

Då utredningsarbetet kring spårvägen i Uppsala ännu är i ett tidigt skede har jag valt att 

analysera de få dokument som finns tillgängliga men att lägga mest fokus på intervjuer med 

insatta personer antingen i spårvägsprojektet i sig eller i kommunen, regionens eller 

                                                
1 Jag ämnar dock att fortsätta analysen i kvantitativ form i kommande GIS-projekt. 
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kollektivtrafikförvaltningens hållbarhetsarbete. Genom att intervjua dessa respondenter ämnar 

jag att kvalitativt ta reda på vilka sociala konsekvenser som den nya spårvägen kan komma att 

medföra, utan att gå in på alltför stor detaljnivå.  

 

3.2 Avgränsningar 

Även om det kan vara svårt att skilja de tre hållbarhetsaspekterna, ekonomisk, ekologisk och 

social, från varandra är fokus främst på social hållbarhet och uppsatsen kommer endast att 

undersöka det kopplat till spårbunden infrastruktur. Uppsatsen fokuserar specifikt på den 

kommande spårvägen i Uppsala och fem analysbegrepp har valts ut för att avgränsa det 

komplexa begreppet social hållbarhet. Jag har även valt att endast intervjua tjänstepersoner och 

inte några andra aktörer eller intressenter.  

 

3.3 Metodkritik 

De fem intervjuerna har utförts över två veckor och har med tiden förändrats, dels var 

intervjuguiderna olika beroende på yrkesroll och dels över tid då frågorna har modifierats 

allteftersom jag har upptäckt att vissa frågor är mer givande än andra. Den sista intervjun var 

alltså inte likadan som den första, vilket kan ha påverkat resultatet.  

Detta är första gången jag skriver en uppsats på c-nivå och jag har därför inte utfört så pass 

omfattande intervjuer tidigare. Det kan vara på grund av bristen på erfarenhet som 

intervjutekniken förändrades och förbättrades under arbetets gång. Kvale och Brinkmann 

(2009, s. 98) betonar att den kvalitativa forskningsintervjun är ett samspel mellan intervjuare 

och respondenter och hur intervjuarens intervjufärdigheter och kunskaper om ämnet kan 

påverka följdfrågor och därmed även resultatet.  

 Liksom forskare argumenterar för är social hållbarhet kontextberoende (Boschmann och 

Kwan, 2008) och så även i denna studie. Ytterligare en kritikpunkt är därför att jag har valt de 

fem analysbegreppen själv. Då intervjuguiden och analysen grundats i dessa begrepp har valen 

påverkat resultatet att innefatta en viss kontext. Även valet av respondenter, att endast inkludera 

tjänstepersoner, gör att jag bara har tillfrågat en intressegrupp vilket också kan ha påverkat 

resultatet.  

En av intervjuerna utfördes med två respondenter samtidigt vilket Trost (2005, s. 47) delvis 

ställer sig kritisk till. Han menar på att med flera respondenter samtidigt i rummet kan svaren 

komma att påverkas, exempelvis genom att respondenter säger saker som man inte hade sagt i 

enrum.  
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4. BAKGRUND 

 

Detta avsnitt ämnar att ge en bakgrund till den nya spårvägen i Uppsala. Avsnittet beskriver 

även de styrdokument som ligger till grund för de offentliga förvaltningarnas arbete. Det 

beskriver också deras respektive mål kring de sociala hållbarhetsfrågor som är relevanta för 

denna studie.  

  

4.1 Spårväg i Uppsala  

År 2018 meddelade regeringen att man beslutat att medfinansiera Uppsalas nya spårväg 

Ultunalänken med 900 miljoner kronor. Medfinansieringen ingår i det så kallade 

Uppsalapaketet, ett avtal från 2017 mellan Uppsala kommun, Region Uppsala och regeringen. 

Avtalet innebär även att staten åtar sig att finansiera en utbyggnad till fyrspårig järnväg mot 

Stockholm och anlägga en ny station i Bergsbrunna mot att kommunen bygger 33 000 nya 

bostäder i området. Ultunalänken ska enligt avtalet stå klar 2029 och byggstart beräknas till 

2024 (Uppsala kommun, 2018b). 

Kommunen beskriver spårväg som det bästa alternativet i området då det efter förstudier 

och underlagsrapporter framkommit att det har störst passagerarkapacitet, invägt vad de olika 

förslagen skulle kosta. Inför valet av spårväg fokuserade man främst på två punkter: hur det 

skulle kunna bidra till mer ekologiskt hållbara resmönster och hur väl det passade kommunens 

ekonomiska hållbarhet (Uppsala kommun, 2018a). Social hållbarhet nämns inte uttryckligen i 

motiveringen för val av transportmedel. 

Den nya spårvägssträckningen består än så länge av två delsträckor i form av Ultunalänken 

och Kunskapsspåret. Sträckningen för Ultunalänken är mellan den nya tågstationen 

Bergsbrunna och Gottsunda centrum medan Kunskapsspåret knyter ihop Ultunalänken och 

Uppsala resecentrum med två parallella linjer, en genom Rosendal och en genom Ulleråker 

(Uppsala kommun, 2018a & Uppsala kommun, 2018b).  

Figur 1. Den planerade spårvägssträckningen mellan Uppsala centralstation och en ny station i 

Bergsbrunna. Källa: Uppsala kommun, 2018c.  
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Uppsala kommun uppger att man de senaste åren har undersökt hur man på bästa sätt kan 

möta människors transportbehov (Uppsala kommun, 2018a). Inför valet av spårväg som 

transportalternativ genomfördes en omfattande systemvalsstudie (Landstinget Uppsala län 

2016). Där diskuteras de tre alternativen: nollalternativet med fortsatt stadsbuss, BRT2 och 

spårväg. BRT framställs ha många fördelar, främst sin flexibilitet och effektivitet, men studien 

konstaterar även att det prognostiserade antalet resenärer år 2050 endast kan tillgodoses med 

spårväg och att det då är det mest kapacitetsstarka alternativet. Systemvalsstudien klargör också 

att ett utökat kollektivtrafiksystem i de södra delarna av staden, oavsett typ av kollektivt 

transportmedel, skulle ha stora uppöppnande effekter, både genom att övervinna den fysiska 

barriären som Fyrisån utgör idag och genom att knyta an till en ny tågstation i Bergsbrunna 

(ibid.).   

 

4.2 Social hållbarhet i Uppsalakontexten 

Region Uppsala har inte något specifikt styrande dokument för social hållbarhet i dagsläget, 

men hållbarhetsarbetet i regionen bygger på den regionala utvecklingsstrategin i Uppsala län 

(RUS), och specifikt kring kollektivtrafiken på trafikförsörjningsprogrammet (Region Uppsala, 

2017 & 2016).  

Det som styr arbetet kring hållbarhet i regionen är RUS målbilaga med regionens 

övergripande vision Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft 

(Region Uppsala, 2017, s. 2). Målet är att Uppsala län ska vara En växande region, En 

nyskapande region och En region för alla. Ett delmål som rör social hållbarhet och spårvägen 

under huvudmålet En växande region innebär att kollektivtrafiken ska fördubblas, dels antal 

resor till 2020 och dels marknadsandelarna av motoriserade resor till 2030. År 2014 gjordes 

cirka 40 miljoner resor, varav 22 miljoner i Uppsala stad. I målet En region för alla lyfts främst 

det sociala perspektivet, som på ett eller annat sätt skulle kunna påverkas av en utbyggnad i 

infrastrukturen: att tilliten bland stadens invånare ska öka till 2020, att andelen sysselsatta i 

arbetsför ålder ska vara högre än 80 % år 2020 och att regioninvånarna ska ha landets högsta 

hälsa vid självskattning och dessutom minska hälsoskillnaderna mellan grupper och individer 

(Region Uppsala, 2017).  

Trafikförsörjningsprogrammet för Uppsala län fastställdes år 2016 och är 

kollektivtrafikförvaltningens främsta styrdokument kopplat till RUS och fungerar även som 

planeringsunderlag för regionens kommuner (Region Uppsala 2016). 

Trafikförsörjningsprogrammet lyfter tillgängligheten som en av de viktigaste faktorerna som 

kollektivtrafiken kan bidra med, speciellt i samband med bebyggelse- och 

infrastrukturutveckling, och att det är dess huvudsakliga syfte. 2016 års 

trafikförsörjningsprogram utgår från den tidigare upplagan av RUS och dess vision allt är nära 

i en växande region. Här framgår att kollektivtrafiken dels ska överbygga fysiska avstånd så att 

de upplevs kortare och dels att tillgängliggöra samhällsfunktioner utan att generera fler 

transporter (Region Uppsala, 2016, s. 6).   

                                                
2 BRT står för Bus Rapid Transit och har många likheter med spårväg i form av egna körfält och täta avgångar. 

Det som främst skiljer de två alternativen är fordonet i sig: BRT trafikeras av buss och spårväg med spårvagnar 

(Landstinget Uppsala län, 2016, s. 5).  
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Trafikförsörjningsprogrammets syn på hållbarhet är inte att de tre hållbarhetsaspekterna, 

ekonomisk, ekologiskt och socialt, är fristående utan att de är beroende av varandra. Man anser 

att social hållbarhet ska eftersträvas, miljön sätter ramarna och att ekonomin är ett medel, vilket 

de också poängterar är det vanligaste sättet att se på hållbarhet idag. 

Trafikförsörjningsprogrammet förklarar socialt hållbar utveckling inom kollektivtrafik som att 

det kan vara att göra samhället tillgängligt för så många som möjligt i aspekter som arbete, 

utbildning, service, kultur och fritid, att det kan bestå av att bidra till välbefinnande i form av 

hälsa och att i en växande region möjliggöra för ett minskat antal trafikolyckor (Region 

Uppsala, 2016, s. 6-7).  

Kommunfullmäktige i Uppsala kommun (2017, s. 14-15) har ett styrdokument i form av 

mål och budget för perioden 2018-2020 som bland annat behandlar folkhälsa och jämlikhet. 

Där beskrivs några av inriktningsmålen om att skapa ett Uppsala med jämlika möjligheter, ett 

mer jämställt samhälle och trygghet för alla. Vad gäller folkhälsan vill man främja kunskap 

tidigt för att med ett välfungerade utbildningsystem kunna bryta segregation och bidra med 

jämlika uppväxtvillkor.  
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5. TEORI 

 

I följande kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som legat till grund för uppsatsen. 

Nedan summeras relevant litteratur kring social hållbarhet och social hållbarhet specifikt inom 

transportplanering. Litteraturen som rör social hållbarhet har ofta en bred gemensam definition 

av vad begreppet kan innehålla medan kategoriseringen av underbegrepp ofta skiljer sig, ibland 

rätt stort. Hållbarhet som helhet är ett svårt begrepp då det kan betyda och förstås på många 

olika sätt, vilket både kan vara en fördel och en nackdel.  

 

5.1 Social hållbarhet 

Begreppet hållbarhet började användas i samband med FN:s Världskommission för miljö och 

utvecklings rapport år 1987, även känd som Brundtlandsrapporten. I rapporten definieras 

hållbarhet som En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 

att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (WCED, 1987, 

s. 16, egen översättning). 

Av de tre komplexa hållbarhetsaspekterna är social hållbarhet även ännu mer 

mångfacetterat och står för flera olika definitioner. Det finns en svårighet med att mäta, och 

därigenom definiera, social hållbarhet, framförallt jämfört med ekologisk och ekonomisk 

hållbarhet (se bl.a. Geurs et al., 2009). Vallance et al. (2011, s. 342) beskriver social hållbarhet 

som ett koncept i kaos och att det i sig gömmer både hur viktigt och användbart begreppet är.  

Boschmann och Kwan (2008) belyser social hållbarhets historiska bortprioritering som:  

 

[…] it is not assumed the social takes precedence over the significance and urgency of the environmental 

concerns. But if all the dimensions are to be balanced, it is important to also examine the implications of 

those sustainability dimensions which receive less attention. (2008, s.139) 

 

Flera forskare anser att om mer fokus skulle finnas på att definiera de sociala 

dimensionerna så skulle det lättare kunna användas av både praktik, politik och teori och på så 

sätt integreras mer med planeringen (se bl.a. Jones & Lucas 2012, Vallance et al., 2011). Bättre 

begrepp och bättre modeller efterfrågas för att social hållbarhet i större utsträckning ska kunna 

appliceras, speciellt inom transportplanering. Jones och Lucas (2012, s. 5) anser att den sociala 

dimensionen i politik och policy bör få likställd status med ekonomisk och ekologisk hållbarhet, 

något som är svåruppnått idag.  

Geurs et al. (2009) beskriver den vidspända definitionen av social hållbarhet inom 

transportplanering som […] changes in transport sources that (might) positively or negatively 

influence the preferences, well-being, behaviour or perception of individuals, groups, social 

categories and society in general (in the future). (2009:71) 

Även om flertalet författare skulle godkänna den breda definitionen av social hållbarhet så 

finns många skilda avgränsningar, underbegrepp och kategoriseringar. Dempsey et al. (2011, s. 

292) delar upp social hållbarhet i två underliggande koncept: social rättvisa och hållbarhet i 

lokalsamhället. Vallance et al. (2011, s. 345-346) delar istället upp social hållbarhet i tre 

kategorier: utveckling (från fattigdom och ojämlikhet), bryggande (social hållbarhet som 

gynnar ekologisk hållbarhet) och underhåll (som bibehåller sociokulturella mönster över tid). 
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Jones och Lucas (2012) däremot ser på uppdelningen inom social hållbarhet som långsiktigt 

och kortsiktigt samt vad som kan mätas kvantitativt alternativt kvalitativt. Långsiktiga sociala 

konsekvenser anses svårare att mäta då kausaliteten ofta är mer komplex och flera av dem är 

kumulativa av kortvariga konsekvenser (Jones och Lucas 2012, s. 11).  

Dempsey et al. (2011) lyfter fram att social hållbarhet varken är absolut eller konstant. Det 

måste ses som ständigt föränderligt i tiden, alltid påverkat av externa faktorer och platsens 

kontext. De framhåller även komplexiteten inom social hållbarhet gällande skala. Eftersom det 

sociala inkluderar så mycket berörs det av många olika externa förändringar, exempelvis 

nationella policys kring social sammanhållning, regionala bestämmelser kring sysselsättningen 

och lokala förändringar i den fysiska miljön (Dempsey et al., 2011, s. 292).  

 

5.2 Fem analysbegrepp inom social hållbarhet i transportplanering 

Nedan presenteras fem analysbegrepp som ofta återkommer i litteraturen kring social hållbarhet 

inom transportplanering. Trots att definitionerna kan skilja sig åt mellan forskare återkommer 

vissa resonemang. De fem begreppen är tillgänglighet, hälsa, jämlikhet, jämställdhet och 

påverkan på lokalsamhälle. Dessa begrepp är inte fristående, varken från varandra, från 

ekonomiska och ekologiska konsekvenser eller från andra samhälleliga påverkansfaktorer. Ofta 

påverkar begreppen även varandra, exempelvis kan god tillgänglighet bidra med ökad hälsa 

eller jämlikhet bidra till ett mer välmående lokalsamhälle. De fem begreppen ligger till grund 

för hela uppsatsens utförande och har styrt både intervjuguide och analys.  

 

5.2.1 Tillgänglighet 

Tillgänglighet är en av de mest dokumenterade aspekterna av sociala konsekvenser inom 

transportplanering och används som en brett begrepp. Tillgänglighet handlar om människors 

möjlighet, inte faktiska beteende, att nå platser och service som de behöver i sitt vardagsliv. 

Jones och Lucas (2012, s. 6) delar i sin tur in tillgänglighet i tre nivåer: micro, meso och 

strategisk. Micro står för den fysiska miljön och att människor med olika behov ska kunna ta 

sig till en hållplats och sedan ha möjlighet att kliva på transportmedlet, oavsett 

funktionsvariationer. Mesonivån representerar den fysiska miljön i ett större perspektiv i form 

av tillgängligheten i ett helt grannskap, främst i form av olika barriärer som kan försvåra 

tillgängligheten till hållplatsen. Dessa barriärer kan bestå av fysiska hinder såsom hårt 

trafikerade vägar eller upplevda hinder i form av osäkra platser och passager. Slutligen står den 

strategiska nivån för i vilken utsträckning större områden är ihopkopplade och kan både handla 

om lokalt inom en stad men även regionalt mellan städer och platser. Tillgängligheten till andra 

områden kan innebära tillgänglighet till hälsa, utbildning och arbete. Alla tre nivåer av 

tillgänglighet måste samtidigt vara uppfyllda för att ett transportmedel ska anses vara 

tillgänglig, om en nivå faller spelar det ingen roll hur bra anpassade de andra två är. 

Dempsey et al. (2011, s. 292) diskuterar social rättvisa och hur tillgänglighet kan vara ett 

mått på möjligheten att nå ett visst fundamentalt utbud av service. Här har den fysiska miljön 

och transport stor påverkan på hur tillgänglig en plats eller service är för invånarna. Dempsey 

et al. (2011, s. 293) visar också på att definitionen av vad som är grundläggande service varierar 

och att det både kan inkludera vardagliga aspekter som en mataffär och grönområden men även 
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vidare aspekter som utbildning och jobbmöjligheter. Dessutom kan definitionen av vilken 

distans som anses tillgänglig även den variera.  

 

5.2.2 Hälsa 

Hälsa är ett mångomspännande begrepp som kan associeras olika beroende på sammanhang. 

Världshälsoorganisationens (WHO) har en vid definition i form av: fullständigt fysiskt, mentalt 

och socialt välmående och inte bara avsaknaden av sjukdom och svaghet (WHO, u.å., egen 

översättning)  

Wilkinson och Marmot (2006, s. 131) beskriver hur tätt sammankopplad hälsa är med 

sociala och ekonomiska ojämlikheterna i samhället då det påverkar mycket i individernas liv. 

Det finns många större samhälleliga processer som går att koppla till hälsa såsom bättre 

utbildning, bättre lärandemiljöer för barn, lägre arbetslöshet, bättre psykologisk miljö på 

arbetsplatser, men Wilkinson och Marmot lyfter även den bidragande faktorn som fysiska 

företeelser som förbättrad kollektivtrafik och utökad infrastruktur i lokalsamhällena kan utgöra.  

Wilkinson och Marmot (2006) anser att transport är en bidragande faktor i hälsoarbetet och 

att det därför borde få större uppmärksamhet av beslutsfattande organ. De lyfter träning och 

rörelse som en av de största bidragande faktorerna till hälsa inom transportsektorn och hur det 

både finns många kortsiktiga och långsiktiga hälsofördelar med att röra på sig i vardagen och 

hur gång och cykel därför bör prioriteras. 

Vad gäller den mentala hälsan lyfter Wilkinson och Marmot (2006, s. 135) dels att träning 

och därför gång och cykel har positiva mentala effekter och dels hur lägre trafikflöden leder till 

ett öppnare gaturum och mindre stressfyllda situationer.  

I diskussionen om socialt välmående och livskvalitet menar Wilkinson och Marmot (2006, 

s. 133) att hälsa är starkt sammankopplat med social position i samhället. De beskriver hälsa 

som en gradskala där de med högre position generellt även har bättre hälsa. Även vad gäller 

transportsätt och de hälsoaspekter som är kopplade till respektive färdmedel kan skilja sig 

mellan inkomstgrupperna. Wilkinson och Marmot visar på att antal resor per år ofta är relativt 

lika oavsett inkomst men att typ av resa skiljer sig. Låginkomsttagare reser totalt längre med 

buss eller gåendes jämfört med höginkomsttagare som reser längre med bil.  

Även Jones och Lucas (2012, s. 7) diskuterar hälsoaspekterna med en indelning i form av 

trafikolyckor, luftkvalitet, buller, fysisk aktivitet och resan i sig. Att resan i sig skulle kunna få 

sociala konsekvenser är ett argument från Geurs et al. (2009, s. 78) som visar på hur en behaglig 

resa kan få positiva konsekvenser för den mentala hälsan och välmående.  

Boschmann och Kwan (2008, s. 145) diskuterar livskvalitet och den enskilda individens 

uppfattning om sig själv och sin närmiljö. Det kan exempelvis handla om invånarens lycka och 

möjlighet att uppfylla sina behov. De lyfter hur begreppet är subjektivt och därför utgör 

metodologiska problem, men att det är intressant att studera. Boschmann och Kwan (2008) 

argumenterar även för att för den enskilde kan individens möjligheter till egna livskvaliteter 

anses viktigare än större processer som exempelvis social rättvisa.  

Flertalet forskare betonar även hur tätt sammanlänkade begreppen inom hälsa är med andra 

aspekter. Wilkinson och Marmot (2006, s. 137) lyfter att luftkvalitet och buller främst brukar 

framställas som miljömässiga effekter trots att de minst lika mycket påverkar hälsan. Jones och 



14 

 

Lucas (2012, s. 8) visar även på hur luftkvalitet både som hälso- och miljömässig aspekt i sin 

tur kan påverka områdets rykte, självbild och ekonomisk utveckling.  

 

5.2.3 Jämlikhet 

Jämlikhet benämns på olika sätt i litteraturen inom transportplanering, men oftast i form av 

social rättvisa.  

Social rättvisa grundas i rättvis fördelning av resurser och likabehandling med syftet att 

motverka ojämlikhet och exkludering både idag och i framtiden (Dempsey et al., 2011). 

Dempsey et al. (2011, s. 292) definierar ett rättvist samhälle som ett där individer inte hindras 

att delta ekonomiskt, socialt eller politiskt, exempelvis på grund av diskriminering, rasism eller 

exkludering. Dempsey et al. (2011, s. 292) poängterar att även om social rättvisa är ett globalt 

problem så spelar den lokala skalan en viktig roll i hur individen uppfattar den fysiska miljön. 

Social orättvisa och exkludering kan ta sig uttryck i att hela områden får sämre standard i form 

av sämre levnadsförhållanden och sämre tillgång till offentlig service.  

Ett välanvänt sätt att mäta social rättvisa är genom att studera tillgänglighet (Dempsey et 

al., 2011, s. 292). Den byggda miljön kan påverka tillgängligheten till ett område i form av 

möjligheten att cykla och gå, närhet till offentlig service och tillgänglighet till kollektivtrafik. 

Det kan också inkludera tillgängligheten till arbete, kultur, utbildning, bostäder, grönområden.  

Boschmann och Kwan (2008) beskriver jämlikhet som essensen av social hållbarhet inom 

transport och menar att: SSUT [sustainable social urban transportation] is understood as 

transportation that provides equitable access to urban opportunities, minimizes social 

exclusion, and improves or does not overly diminish an individual's quality of life (2008, s. 

139). De tar även upp flera aspekter till rättvisa och lyfter att bland annat ålder, olika 

socioekonomiska grupper och minoritetsgrupper ska diskuteras och reflekteras över i en jämlik 

transportplanering. Vad gäller social exkludering skiljer Boschmann och Kwan (2008) på de 

större processerna som bidrar till ojämlika livsvillkor i form av segregation och polarisering 

och den sociala exkludering som transportsystem kan utgör i form av dyr kollektivtrafik, rädsla 

för personlig säkerhet, ineffektiva kollektivtrafiktider och platser som inte täcks av 

kollektivtrafiknätet.  

Jones och Lucas (2012, s. 11-12) delar upp möjliga sociala konsekvenser inom transport i 

spatiala, temporära och sociodemografiska. De tre aspekterna är sammanhängande vilket gör 

att vissa individer kan komma att utsättas i alla dessa tre kategorier samtidigt. Jones och Lucas 

lyfter exemplet med en låginkomsttagande nattarbetare som påverkas av buller. Personen i fråga 

påverkas spatialt genom att hen på grund av sin låga inkomst måste bo i en lägenhet med sämre 

standard som släpper igenom mer buller och temporärt eftersom nattarbetare behöver sova om 

dagarna när bullret sker som mest. Jones och Lucas (2012, s. 12) poängterar att konsekvenserna 

är komplexa och skiljer sig mellan individer på många plan. 

 

5.2.4 Jämställdhet 

Brusman et al. (2008, s. 19) menar att kvinnor reser mer med kollektivtrafiken och män reser i 

större utsträckning med bil, vilket svensk statistik bekräftar (bl.a. SCB 2012). Män arbetar 

också i större utsträckning i transportbranschen och kör oftare bilen även när båda könen åker 

tillsammans vilket Brusman et al. (2008, s. 19) menar gör att män får mer makt i trafiken.  
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Friberg (2008) studerar genus och resande och beskriver hur man kan se resenären antingen 

som en rationell enhet utan kön eller som en reflekterande människa med en kvinno- eller 

manskropp. Friberg anser att man inom planeringsbranschen på ett mer omfattande sätt behöver 

inse att kön skapas av aktiva eller inaktiva handlingar och mönster. Hon efterfrågar en praktisk 

tillämpning av jämställdhetsarbetet inom regional utvecklingspolitik. Friberg (2008) räknar upp 

fyra aspekter där kvinnans upplevelse skiljer sig från mannens i transporten: kroppen som är 

olika mellan könen och därför ger olika förutsättningar, integritet då kvinnor ofta arbetar med 

människor och därför har ett argument att inte bo nära sin arbetsplats, fragmentering då kvinnor 

i större utsträckning än män gör fler uppehåll i sina resor för att uträtta ärenden och slutligen 

valmöjlighet då kvinnor oftare arbetar utanför kontorstid och därför inte har lika många 

valmöjligheter i kollektivtrafiken utanför rusningstid.  

 

5.2.5 Påverkan på lokalsamhälle 

Flera författare inom transportlitteraturen lyfter infrastrukturs sociala påverkan på stadsdelar 

och stadens helhet. Man diskuterar främst hur infrastrukturprojekt kan påverka segregationen i 

staden och engagemang i lokalsamhället. Påverkan på lokalsamhälle har starka kopplingar till 

fler andra aspekter inom social hållbarhet, framförallt jämlikhet.  

Hållbarhet i det lokala samhället innebär enligt Dempsey et al. (2011, s. 292) ett fokus på 

de mer långvariga värdena såsom inkludering och sammanhållning för en långsiktigt rättvist 

och starkt samhälle samt att bibehålla en social ordning med hjälp av sociala nätverk och 

invånarnas interaktioner. Hållbarheten definieras här som samhällets förmåga att upprätthålla 

och reproducera sin funktion. Även här är skala en viktig aspekt då det lokala samhället kan ha 

olika betydelser och storlekar beroende på kontext (Dempsey et al., 2011, s. 293). Det är därför 

viktigt att se till varje exempel som platsspecifikt.  

Dempsey et al. (2011, s. 294) identifierar fem mätbara faktorer av lokalsamhällets 

hållbarhet i form av sociala interaktioner, deltagande i kollektiva grupper och nätverk i 

samhället, samhällets stabilitet, stolthet över platsen och säkerhet. Samtliga fem är relaterade 

till den fysiska miljön och invånarnas vardagsliv. Säkerheten är en viktig aspekt i transportens 

påverkan på lokalsamhället enligt fler forskare. Det inkluderar både den personliga fysiska 

säkerheten att inte vara med om en olycka men även rädslan för brott i trafiken (Jones & Lucas, 

2012, s. 10). Säkerhet har kopplingar till både jämställdhet och jämlikhet då upplevelsen av 

osäkerhet och rädsla i trafiken varierar mellan könen och mellan vissa mer utsatta grupper. 

Kvinnor känner mer oro för sin säkerhet i kollektivtrafiken liksom äldre män, personer med 

funktionsnedsättningar, låginkomsttagare och minoritetsgrupper (ibid).  

Jones och Lucas (2012, s. 9) framhåller att den främsta påverkan transport kan ha på 

lokalsamhället är möten mellan människor. Transport kan påverka positivt i den bemärkelsen 

att människor lättare kan förflytta sig och skapa gemensamma mötespunkter för att bidra till en 

mer ekonomiskt och socialt livfullt lokalsamhälle och negativt genom att bidra med fysiska 

barriärer och rädsla för den personliga säkerheten. Jones och Lucas (2012) lyfter kopplingen 

mellan social exkludering, social rättvisa och socialt kapital, men betonar att det är relativt nytt 

inom transportforskning. 
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6. RESULTAT  

 

Följande kapitel presenterar respondenternas svar från utförda intervjuer uppdelat på två 

områden. Det första grundar sig i de fem analysbegrepp som valts ut efter 

litteraturgenomgången och i intervjuguiden i form av tillgänglighet, hälsa, jämlikhet, 

jämställdhet och påverkan på lokalsamhälle. Utöver dessa centrala begrepp framkom även nya 

relevanta teman som också presenteras här under en egen rubrik. Trots att projektet är i ett tidigt 

skede kunde respondenterna associera till de olika begreppen och uttrycka sin åsikt. Det 

framkom under intervjuerna att respondenterna ofta hade samma uppfattning, men även att de 

resonerade olika i vilka underbegrepp de diskuterade och inkluderade.   

 

6.1 De fem analysbegreppen 

6.1.1 Tillgänglighet 

Samtliga respondenter diskuterar att tillgängligheten kan komma att påverkas i och med en ny 

spårväg, främst i positiva termer. Tillgänglighet finns närvarande inom projektet på flera olika 

nivåer berättar en respondent och exemplifierar med förbättrad tillgänglighet ur ett regionalt 

perspektiv till Västerås, Gävle, Storstockholm och Arlanda och den fysiska omedelbara 

tillgängligheten för en enskild person med olika förutsättningar att kliva på ett fordon. Den 

senare kommer dock att vägas in först när projektet befinner sig på den detaljnivån. En annan 

respondent berättar hur man med länets alla hållplatser analyserar influensområdet, exempelvis 

hur man kan ta sig till hållplatsen och hur man kan parkera cykeln för att byta färdmedel. 

Respondenten poängterar att de offentliga förvaltningarnas faktiska ansvar är över exempelvis 

sittbänk och väderskydd men att till gängligheten till och från hållplatsen är minst lika viktigt. 

En annan respondent belyser också att det är en av fördelarna med att bygga ett helt nytt 

kollektivtrafiksystem, att de nya hållplatserna kan som infrastrukturprojekt vara så bra fysiskt 

anpassade för olika typer av resenärer som möjligt.   

Flera av respondenterna diskuterar även hur spårvägen kan ge ökade möjligheter att nå 

olika målpunkter i staden. En respondent tar upp den förbättrade tillgängligheten till 

Akademiska sjukhuset och beskriver det dessutom som en av drivkrafterna att starta projektet. 

En annan respondent belyser istället ökade kommunikationer till utbildning i och med 

spårvägens förbättrade tillgänglighet till främst Sveriges Lantbruksuniversitet i Ulltuna. En 

tredje respondent diskuterar hur den förbättrade komforten och de kortare restiderna bidrar till 

en närhet till arbetsmarknaden och resonerar att även om det inte blir en förändring för alla 

resenärer så kan det bidra med samhällsekonomiska konsekvenser att några får närmare till 

arbete. Respondenten menar fortsatt att det generellt blir en stor förändring för de som bor långt 

ifrån stadskärnan, oavsett socioekonomisk status, bara genom det faktum att restiderna kommer 

att minska.  

Tillgänglighet behöver inte enbart handla om den omedelbara fysiska möjligheten att nå 

platser utan även upplevelsen kan påverka. Detta klargörs när en av respondenterna berättar att: 

Jag tror att invånarna upplever det som mer centralt om det finns spårbunden trafik. Flera 

andra respondenter knyter an till samma tema och beskriver hur möjligheterna att nå 

stadskärnan från de i dagsläget relativt isolerade stadsdelarna inte bara blir en faktisk resvinst 



17 

 

med högre medelhastighet utan kan komma att påverka invånarnas intryck av vad som känns 

nära och på så sätt är en del av det vardagliga utbudet.  

Samtliga respondenter betonar särskilt hur viktig spårvägen kan komma att bli för de södra 

delarna av staden. Projektet vill förstärka kommunikationerna till Gottsunda, både in till 

resecentrum men även till den nya stationen i Bergsbrunna. Spårvägen och den nya stationen 

beskrivs som en ventil i söder för stadsdelar som idag är relativt isolerade på grund av att det 

tar lång tid att ta sig dit. Två respondenter poängterar även speciellt att utvecklingen av 

spårvägen inte kan göras utan en översyn av kollektivtrafiken i hela staden, att det inte handlar 

om att skapa en ö. En respondent berättar hur spårvägen ska ge fördelar även för de som bor i 

de norra delarna av staden som inte trafikeras av spårvägen i och med en avlastning på 

kollektivtrafiksystemet i allmänhet och Uppsala resecentrum i synnerhet. 

En av respondenterna ger en mer nyanserad bild och diskuterar hur spårvägen i sig skulle 

kunna bli en fysisk barriär i stadsrummet trots sin potential att knyta ihop stadsdelar som idag 

är separerade.  

Intressant är också hur en av respondenterna poängterar att som transportlösning är det 

ingen större skillnad på tillgängligheten mellan de olika färdsätten inom kollektivtrafik, bara 

vilka som kan transportera flest människor. 

 

6.1.2 Hälsa 

Ökad fysisk aktivitet i samband med spårväg är en aspekt som samtliga respondenter på ett eller 

annat sätt diskuterar under temat hälsa. Ett exempel på hur spårvägen kan bidra till rörelse ger 

en respondent och säger: Kollektivtrafik är ett sätt att öka aktiva resor och minska de passiva 

resor som bilarna är. Medan bil är ett stillasittande färdmedel måste man med kollektivtrafiken 

ta sig till och från specifika hållplatser vilket kan generera fler promenader och cykelturer. 

Därför önskar man inom projektet att det ska vara mer attraktivt att använda spårvagnen än bil, 

även om det inte är något man har kvantifierat i nuläget. En annan respondent för samma 

resonemang vidare och framhäver att hälsan kan påverkas olika mycket beroende på vilka 

resenärer som lockas över att använda den nya spårvägen. Om det bara är resenärer som tar 

bussen idag är vinsten minimal men får spårvägen invånare att lämna bilen och istället använda 

kollektivtrafiken kan det påverka hälsan i större utsträckning. På samma tema säger en 

respondent: Vi har ett mål om ökad kollektivtrafik, men vi vill ju inte röra cyklisterna eller 

fotgängarna för det är både mer negativt för hälsan om de väljer att ta kollektivtrafiken till 

jobbet istället för att röra på sig. 

Till den fysiska hälsan hör även de minskade partikel- och avgasutsläppen som spårvägen 

genererar jämfört med busstrafik med motsvarande passagerarkapacitet, vilket lyfts av tre 

respondenter.  

Endast en av fem respondenter berör den mentala hälsan. Liksom i diskussionen kring 

tillgänglighet tror denna respondent att den förkortade restiden kan påverka. När mindre tid 

behöver spenderas i kollektivtrafiken ges mer tid över till annat. Respondenten poängterar att 

även om det handlar om lite tid per dag blir det en stor tidsvinst under ett helt år. Tid som istället 

kan användas till exempelvis träning och familjeliv.  

Intressant nog så reflekterar två av respondenterna kring att man inom regionen och 

kollektivtrafikförvaltningen inte har några anknytande mål till folkhälsa, i alla fall inte så att de 
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kan kopplas ihop med kollektivtrafiken. De belyser att det finns en avsaknad av både mål och 

styrning, men även konkreta verktyg.  

 

6.1.3 Jämlikhet 

Den gemensamma nämnaren för alla intervjuer är att samtliga lyfter Gottsunda som en av de 

stora vinnarna med spårvägsprojektet. Stadsdelen, som är en av mer utsatta delarna av staden, 

kan med hjälp av spårvägens bidragande faktorer genomgå en stadsutveckling.  

En respondent visar också på att just den här utvecklingsplanen är förankrad i styrdokument 

och säger: Vi är ett svar på den berättelse som finns i översiktsplanen, att bryta polariseringen 

genom att sprida ut utvecklingen. Respondenten menar att översiktsplanen sätter särskilt stort 

fokus på Gottsunda med omnejd och har som mål att öka stadsdelens centralitet. Med hjälp av 

spårvägen kommer Gottsunda då närmare andra målpunkter i staden och regionen vilket då kan 

öka viljan att investera i området. Genom att se spårvägsprojektet som en del av en 

stadsomvandling utvecklas områdena från fasad till fasad och är inte bara sågade spår i asfalten 

som en av respondenterna uttrycker sig. En respondent berättar att Gottsunda i samband med 

spårvägsprojektet skulle kunna få fler boendeformer vilket kan förbättra tryggheten.  

En diskussion kring vad spårvägen, som den transportlösning det egentligen är, kan 

påverka dyker upp i flertalet intervjuer. En av respondenterna säger:  

 

Det är ju ett tekniskt hjälpmedel och det i sig löser ju inga problem, men det kan ju vara en del av en lösning 

att få socioekonomiskt utsatta grupper att få en större del i innerstans utbud till exempel. Eller möjligheten 

att ta sig dit man vill. 

 

Speciellt tre respondenter skiljer på spårvägen som transportlösning och den stadsutveckling 

som spårväg skulle kunna möjliggöra. De tror att beroende på hur man ser på projektet så får 

man olika svar på möjliga konsekvenser för invånarna.  

Spårvägen kommer även att passera två områden som är under storskalig utveckling just 

nu: Ulleråker och Rosendal. Flera av respondenterna beskriver hur spårvägen redan nu ingår i 

konceptet i dessa stadsdelar och att den därför kommer att påverka områdena på ett annat sätt. 

En respondent visar på detta och berättar att Ulleråker redan från början vill marknadsföra sig 

som ett område där man kan bo utan egen bil och klara resandet med hjälp av kollektivtrafiken. 

I dessa två stadsdelar räknar man med spårvägen på ett annat sätt än i befintliga stadsdelar, här 

krävs spårvägen, eller åtminstone en stor kollektivtrafiksatsning, för att ekvationen med hållbart 

resande ska gå ihop, berättar en respondent. Generellt i villakvarteren ser nog invånarna till en 

början spårvägen som ett intrång som stör, tror en annan respondent. Hen fortsätter och säger 

att de olika stadsdelarna kan komma att påverkas olika utifrån tre faktorer: var de ligger, hur 

länge de funnits och hur långt de har kommit i utvecklingen.  

En respondent tror rent spekulativt att det socioekonomiskt kan skilja sig hur man påverkas 

av spårvägen. I de hushåll där man inte äger en bil blir man påverkad av bättre kollektivtrafik 

medan man i områden där det både är enkelt och man har de ekonomiska incitamenten för att 

använda bilen kan det upplevas som negativt. Spårvägen kommer att trafikeras på befintliga 

gator och kommer därför att ta ytanspråk från bilen. En nedprioritering av bil kan upplevas som 



19 

 

att möjligheten att röra sig fritt minskas tror en respondent men berättar vidare att det är 

nödvändigt att minska bilanvändandet i omställningen till mer hållbara rörelsemönster.  

 

6.1.4 Jämställdhet  

Fler respondenter menar att man inom projektet ännu inte är på den detaljnivån att man har 

urskilt hur spårvägen kan komma att påverka utifrån ett genusperspektiv. I dagsläget handlar 

det om antal resenärer och prognostiserat resande, inte vilka det är som reser. Man arbetar i 

nuläget i en universell design, att skapa miljöer som är trygga och tillräckligt attraktiva att 

fungera för alla människor. I detta skede arbetar man utifrån ett 8-80-perspektiv, från 8-åriga 

barn till 80-åriga äldre, för att få en bred spridning på framtida passagerare, berättar en 

respondent.  

Vad gäller jämställdhet inom kollektivtrafiken generellt säger en respondent att det känns 

som att man generaliserar och använder samma gamla trötta svar på den frågan i varje 

sammanhang man hamnar i och syftar till att kvinnor idag reser mer kollektivt än män och att 

en satsning på kollektivtrafiken därför kan komma att gynna kvinnor i större utsträckning. 

Respondenten uttrycker även en förhoppning om att den kortare och effektivare restiden mellan 

två punkter kan göra att även fler män väljer kollektivtrafik framför bil. En effektivare 

kollektivtrafik kan göra att kvinnor, som idag generellt utför större andel av de obetalda 

sysslorna i hemmet, kan få mer tid över till annat och bidrar förhoppningsvis till ett mer jämställt 

samhälle, resonerar samma respondent.  

Inom länet finns inte den typen av spetsad analys för att se hur spårvägen skulle kunna 

påverka utifrån kön, det finns ingen modell för det belyser en respondent. Hen menar vidare att 

man skulle kunna göra en rätt enkel modell för att se hur streckningar generellt påverkar män 

respektive kvinnor, men man arbetar inte med det i dagsläget inom något av länets 

kollektivtrafikprojekt.  

 

6.1.5 Påverkan på lokalsamhälle  

Respondenterna hade under intervjuerna mycket att säga om vilka andra värden som en 

investering i spårväg kan medföra och hur det kan påverka lokalsamhällena längs med 

sträckningen. En av dem trycker extra hårt på symbolvärdet och säger: Då tänker jag 

framförallt på Gottsunda. Jag tror att det här är viktigare för Gottsunda än de andra områdena 

just i symbolvärdet och för att öka kommunens närvaro på ett sätt. En annan respondent är 

också inne på den enskilda invånarens uppfattning och säger:  

 

Att man känner att staden, och i det här fallet staten, genom den här statliga medfinansieringen, satsar på 

vårt område, att det här är en plats att prata om och värd att lägga ner pengar på. Det tror jag påverkar 

upplevelsen i stadsdelen och stoltheten att bo där jättemycket. 

 

En respondent tror att samordning kring olika offentliga satsningar är viktig för att 

medborgare ska uppleva att det blir en positiv förändring och att man vill identifiera sig mer 

med och känner mer stolthet över sin plats. En respondent säger:  
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För vi har ju ett uppdrag med trafikeringen, men Region Uppsala och kollektivtrafikförvaltningen som vi 

tillhör rör sig mot, skulle jag säga, att bli mer en samhällsbyggare. Det ser jag en trend hos många 

myndigheter […] Där är det viktigt att vi inte heller glömmer den delen och bara ser till trafiken utan även 

ser hur kan vi stärka de samhällena som ligger på vägen längs det här spåret.  

 

En annan respondent framställer Uppsala kommuns arbete med spårvägen på samma sätt: 

att man med hjälp av det omfattande omtaget som spårvägen är möjliggör en förändring i 

exempelvis gatans utformning, fler träd, dagsvattenlösningar, tillgänglighet, trafiksäkerhet, 

konst, buller, vibrationer och fastigheter runtomkring. Kommunen anordnar även möten med 

berörda fastighetsägare och investerare att diskutera, utveckla och investera i mervärden i 

stadsdelarna.  

Hur man inkluderar påverkan på de olika lokalsamhällen praktiskt i planeringen av den nya 

spårvägen beskriver en av respondenterna som att man utgår från den specifika platsens 

förutsättningar och utvecklingspotential. Man väger bland annat in hur utvecklingen passar in 

med den befintliga strukturen, exempelvis vad platsen tål och har potential för. Respondenten 

beskriver att spårvägen ska vara attraktiv och identitetsbyggande, att förstärka den identitet som 

finns men att utöka exempelvis trygghet och inkluderande miljöer genom fler bostäder.  

En möjlig konsekvens som en respondent lyfter är att tack vare de bättre förbindelserna 

kan Gottsunda komma att kännas närmare innerstan och att då självbilden kan påverkas. Hen 

tror även att självbilden i staden i stort kan komma att påverkas eftersom det är en så omfattande 

omställning av stadens transportstruktur. Kanske kan det påverka invånarnas identitet när det 

är tydligt från stadens sida att man investerar hållbart. Respondenten belyser att det är en 

optimistisk spekulering, men att det förhoppningsvis kan påverka invånarna att bli mer 

miljövänliga i sina vardagsliv.   

 

6.2 Ytterligare centrala teman från intervjuerna 

6.2.1 Spårvägens huvudsakliga syfte 

På frågan vad som är spårvägens huvudsakliga syfte är svaret från respondenterna detsamma: 

att säkerställa och utveckla mobiliteten i staden. Kollektivtrafiken ska utgöra ryggraden i 

mobilitetssystemet och ha förmåga att förflytta människor på ett sätt som är effektivt och 

förenligt med kommunens olika typer av mål, exempelvis kring hållbarhet. Det går även i linje 

med översiktsplanens mål och visioner, poängterar en av respondenterna. En av drivkrafterna 

från kommunen i utvecklingen av Uppsalas södra delar har varit att främja en hållbar mobilitet 

och man kan därför se det som kommunens mönsterprojekt, säger en respondent.  

 

6.2.2 Varför spårväg?  

En av de involverade i projektets framskridande beskriver hur man utförde en systemvalsstudie 

baserat på en prognos för framtiden och att spårväg då var den kollektivtrafiklösning som bäst 

kunde möta dess behov. Ett av huvudargumenten för spårvägen är att det är behovsbaserat, att 

man måste skapa ett utbud för att möta den kommande efterfrågan i form av förväntade stora 

resenärsflöden i takt med att Uppsala växer och utvecklas. Respondenten specificerar genom 

att berätta att spårväg har en tålighet som passar den framförhållning och långsiktiga planering 

som krävs när tidshorisonten är 2050, något som även diskuteras i den tidigare nämnda 
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systemvalsstudien. Långsiktigheten rör även den ekonomiska hållbarheten då man hellre vill 

göra en allomfattande satsning än flera stora investeringar på rad. Spårvägen beskrivs av 

flertalet respondenter som långsiktig dels för att den har kapacitet att utvecklas och byggas ut 

och dels för att det ger möjligheter till statlig medfinansiering och att ta del av privata 

investeringar. Flera respondenter belyser även spårvägens robusthet och hur det inte bara 

säkerställer en transportlösning utan även kan ha positiv påverkan på kommunens utveckling 

och investering i området kring spåret. En annan är inne på samma spår och berättar hur 

spårvägssystemet är beständigt, vilket innebär att det kan satsas mer resurser på platsen och 

spårvägen då kan bidra med fler och större mervärden än exempelvis BRT.  

Att spårvägen medför att det finns tydliga framtidsplaner för området är fler överens om, 

exempelvis säger en respondent att: 

 

Mycket av kritiken mot spårväg är att det är så oflexibelt. Man lägger spåret på ett ställe och där ligger den. 

Men man kan ju också vända på det och använda det som en fördel. Då satsar man ju på den här stadsdelen 

och här kommer det vara trafik. 

 

Det i sig kan öka värdet på tomter och öka byggnationen och då förhoppningsvis en blandad 

bebyggelse även om det inte finns någon garanti, lägger respondenten till. Två av 

respondenterna resonerar även tillsammans vidare kring att andra transportmedel inte 

nödvändigtvis står för motsatsen, att man inte tror att bussen kommer att sluta trafikera 

företagen i Uppsala Science Park idag bara för att transportmedlet är just buss och inte spårväg.  

Samtliga respondenter diskuterar hur spårväg i sig skapar mervärden, vilket blir tydligt i 

citatet: Spårvägen är drivmotorn men det handlar inte bara om en kollektivtrafiklösning, i så 

fall går det att välja något billigare. Att vi satsar på spårväg för att vi vill åstadkomma andra 

värden och därmed har projektet ett större omfång. Respondenten fortsätter och förklarar att 

spårvagnen i sig kanske är en tiondel av vad projektet handlar om och menar på att genom att 

väga in fler aspekter i ett holistiskt synsätt kan även social hållbarhet inkluderas.  

En annan respondent spekulerar att spårvägen skulle kunna ses som en symbolfråga i att bedriva 

hållbarhetsarbetet: Om man spekulerar, vilket det blir då, dels så tror jag att det ur ett regionalt 

perspektiv att det ses som ett gott exempel i omställningen. Det framkommer från flera 

intervjuer att det finns andra alternativa kollektivtrafiklösningar som både skulle vara mindre 

kostsamma och kanske mer hållbara på kortare sikt, men att man har valt spårväg trots det.  

Flera respondenter har hört nämnas att spårväg har högre status inom kollektivtrafiken och 

att det kan locka resenärer som i dagsläget inte vill sätta sig på en buss utan som hellre tar bilen. 

En respondent uttrycker det:  

 

Spårbunden trafik påverkar ju inte bara restid utan upplevelsen av resan, […] Det är väldigt mycket 

kostsammare att investera i spårbunden trafik men det är ett attraktivare resslag av någon anledning. När 

man pratar sociala frågor så brukar man säga att det är det mest positiva sättet att resa och det enklaste sättet 

att locka över bilister till kollektivtrafiken. 

 

Det uttrycker för övrigt att flertalet skulle vara önskvärt, även om det inte har gjorts några 

utredningar om det inom projektet.   
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På frågan hur spårvägen kan komma att påverka staden och regionen svarar en respondent: 

 

Frågan handlar inte om spårvägen egentligen, det handlar om att lyfta blicken, att det här är utvecklingen 

vi skissar, tillsammans med regionen, hur kommer det att påverka resten av staden? […] I summan av allt 

det hela är spårvägen en liten del egentligen. Så den rätta frågan är: hur har utvecklingen påverkat resten 

av staden? 

 

En annan respondent är inne på samma spår och säger:  

 

Men också hur det handlar om hur Uppsala ska växa. Hur väljer man att bo? Det finns ju ett rätt hårt tryck 

på bostadsmarknaden i Uppsala också, men det kan vända snabbt, och jag tror att man kan utvidga staden 

på ett väldigt säkert sätt om man erbjuder spårbunden trafik. Det gör att attraktiviteten, närheten till 

citykärnan och upplevelsen att man är nära staden blir en annan. 

 

6.2.3 Arbetet med social hållbarhet inom förvaltningarna och projektet 

Det som främst framkommer i intervjuerna kring spårvägsprojektet är att aspekten social 

hållbarhet återfinns i diverse styrdokument men att det associeras olika inom projektet. En 

respondent berättar att utgångspunkten med hur man arbetar med social hållbarhet återfinns i 

kommunens översiktsplan. Där finns de sociala aspekterna inbäddade i bland annat varför man 

valt just denna sträckning och dess centrala platser. Att omvandla och tolka översiktsplanen, 

som en respondent diskuterar, handlar mycket om att den utvecklingen vi skapar ska vara 

platsanpassad. Samma person poängterar även att det är viktigt att komma ihåg att det i 

slutändan alltid är politiken som avgör förslagen.  

Två av respondenterna bekräftar att det inom projektet inte finns någon plan för hur man 

arbetar med social hållbarhet varken nu i uppstartsfasen eller i kommande etapper. En 

respondent berättar att man än så länge är i ett så tidigt skede att man inte arbetar strukturerat 

med social hållbarhet utan mer för att lösa mobilitetsfrågan. Varken riktlinjer eller konkreta mål 

finns, även om en tredje respondent upplever att många kollegor vill arbeta mer aktivt med det. 

En respondent uttrycker:  

 

Det är svårt att på ett strukturerat sätt arbeta mot den frågan och vi följer inte heller upp det på ett tydligt 

sätt och då blir det upp till vardera medarbetares engagemang istället för att det genomsyrar allt vårt arbete. 

 

Den enda gången man utrett de sociala konsekvenserna för kollektivtrafiken i Uppsala är 

när linjenätet för stadsbussarna gjordes om under 2017, berättar en respondent. I den sociala 

konsekvensanalysen analyserades bland annat hur Gottsunda skulle påverkas, restidsanalyser 

med kollektivtrafiken och biltrafik till bland annat efter skolan-aktiviteter. Rapporten har än 

inte följts upp. 

På frågan om hur integrerat social hållbarhet är generellt inom planering och 

transportplanering svarar en respondent:  
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Det är fortfarande ett nytt begrepp. […] Jag skulle säga att det är helt integrerat när vem som helst i 

branschen som man frågar kan svara på: vad innebär social hållbarhet i kollektivtrafikbranschen? Och jag 

tror inte alla kan svara på det idag. Det är fortfarande lite luddigt. 

 

Respondenten fortsätter och berättar att hen upplever att man inom planering har börjat inse att 

de sociala aspekterna är minst lika viktiga som de fysiska och tekniska delarna.    
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7. ANALYS 

 

Nedan följer ett analyserande avsnitt som förutom att diskutera innehållet i genomförda 

intervjuer även kopplar intervjusvaren till relevant forskning presenterad i 

litteraturgenomgången. Avsnittet tar upp både de fem analysbegrepp som genomgående följer 

studien men diskuterar även andra ämnen som uppkom under intervjuerna eller som tidigare 

forskning belyser under det övergripande temat social hållbarhet och spårvägen.  

 

7.1 Tillgänglighet  

Jones och Lucas (2012, s. 6) lyfter tre nivåer av tillgänglighet i form av ett strategiskt perspektiv, 

ett micro- och ett mesoperspektiv. Samtliga nivåer diskuteras av respondenterna, men bara en 

respondent diskuterar alla tre.  

Det strategiska perspektivet, som handlar om att knyta ihop stadsdelar och områden, är det 

som alla respondenter på ett eller annat sätt berör. Det beror troligtvis på att det perspektivet 

utgör den grundläggande tidiga planeringen av projektet och därför har utretts mest hittills. 

Respondenterna tror att en spårvagnslinje mellan rätt skilda stadsdelar kan ha stor positiv 

påverkan på staden i form av förbättrad tillgänglighet främst till universiteten, sjukhuset och 

tågstationerna. Flera av respondenterna tar även upp att en avlastning på resecentrum kan få 

positiva följdeffekter även för de stadsdelar och resenärer som endast indirekt då berörs av 

spårvägen. Det som respondenterna enhälligt framhåller kring den strategiska tillgängligheten 

är de positiva effekterna spårvägen skulle ge det idag relativt isolerade Gottsunda. 

Respondenterna uttrycker att en spårvagnslinje dels troligtvis skulle få faktiska tidsvinster in 

till stadskärnan och dels att det skulle upplevas som närmare av invånarna. Att knyta ihop 

stadsdelar, och framförallt Gottsunda, finns med som mål i kommunens översiktsplan och 

spårvägen ligger därför helt i linje med styrdokumentet.  

Vad gäller micro- och mesoperspektivet uttrycker flera av respondenterna att man är för 

tidigt i arbetsprocessen för att kunna uttala sig om spårvägens detaljerade tillgänglighet. 

Microperspektivet rör den småskaliga fysiska tillgängligheten till exempelvis hållplatser och 

mesoperspektivet den storskaliga fysiska tillgängligheten såsom barriärer och säkerhet (Jones 

& Lucas 2012, s. 6-7). Flera respondenter berättar att man kommer att undersöka den aspekten 

av tillgänglighet längre fram. Respondenterna visar även på att man inom förvaltningarna, 

främst kollektivtrafikförvaltningen, har ett vedertaget sätt att inkludera olika typer av resenärer 

och deras skilda behov i planering och utformning. Intressant är att endast två respondenter är 

delvis kritiska till den barriäreffekt som spårväg kan medföra, för vissa områden och personer 

mer än andra. 

Tillgänglighet finns till viss del redan med i kommunens visionsdokument, men inte uttalat. 

Man talar om hur spårvägen är det mest kapacitetseffektiva transportmedlet för Uppsala år 

2050, vilket indirekt är en tillgänglighetsfråga även om man inte lyfter det som det från 

kommunens håll.  
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7.2 Hälsa 

Både Wilkinson och Marmot (2006) och några av respondenterna poängterar att hälsa är ett 

brett begrepp och har ofta långsiktiga svårgreppade konsekvenser, men det går ändå att urskilja 

några påverkansfaktorer som spårvägen kan ha. 

Liksom Wilkinson och Marmot (2006, s. 135) poängterar är en av de främsta 

hälsofördelarna med kollektivtrafik att det ökar antalet aktiva resor jämfört med exempelvis 

bilkörning. Det är även något som flera av respondenterna diskuterar. I och med att start- och 

målpunkter ofta inte är direkt vid hållplatslägen främjas gång och cykel för att fullfölja resan, 

vilket leder till fysisk träning och rörelse.   

Wilkinson och Marmot (2006, s. 133) lyfter även att hälsa kan ses som en jämlikhetsfråga. 

Dels visar de på att ju högre position i samhället desto bättre hälsa och dels så använder 

låginkomsttagare kollektivtrafiken i större utsträckning jämfört med höginkomsttagare som 

använder bilen. Att satsa på kollektivtrafiken med bättre kapacitet och bättre bekvämlighet 

bidrar då med fördelar till de som använder den mest.  

Att en förbättrad kollektivtrafik har positiv påverkan på den mentala hälsan framgår av 

Geurs et al (2009, s. 78). Jag tycker att det är nämnvärt är att endast en respondent tar upp det 

den aspekten. Utan att dra för stora slutsatser är det intressant att belysa detta som ett exempel 

på hur begreppens spontana associationer kan skilja sig mellan respondenter. Även 

Världshälsoorganisationen (WHO u.å.) tar upp att mental hälsa är minst lika viktig som fysisk. 

Vad gäller stadsmiljön och hälsan tar två respondenter upp att spårvägen, jämfört med 

exempelvis med det likvärdiga alternativet BRT, skulle bidra med färre luftpartiklar vilket har 

hälsofördelar (Wilkinson & Marmot, 2006, s. 137). Bullermässigt visar systemvalsstudien att 

spårvägen bidrar med en del men att det finns få alternativ med samma passagerarkapacitet som 

bullrar mindre (Landstinget Uppsala län, 2016, s. 51).   

 

7.3 Jämlikhet 

Inom transportforskning behandlas ofta jämlikhet i termer av social rättvisa och betonar alla 

människors lika möjligheter i samhället (Boschmann och Kwan 2008, Dempsey et al., 2011). 

Jag vill dra en koppling mellan social rättvisa och hur flera av respondenterna diskuterar värdet 

för invånarna att se att både kommunen och staten satsar på staden och de respektive 

stadsdelarna. Dempsey et al. (2011, s. 292) visar på att trots att jämlikhet och social rättvisa är 

en global fråga är uppfattningen av den fysiska miljön på den lokala skalan viktig. Dempsey et 

als argument går att koppla ihop med att flera respondenter tror att uppfattningen och bilden av 

framförallt Gottsunda kan komma att påverkas positivt av spårvägen och att det finns ett 

symbolvärde i att satsa offentliga resurser i ett utsatt område. 

Att motverka exkludering och ge samma möjligheter till alla är något samtliga respondenter 

tror att spårvägen kan bidra med, åtminstone den fysiska aspekten av det. Trots att 

respondenterna tror att jämlikhet delvis kan komma att bli en social konsekvens, om än 

långsiktigt och optimistiskt, är det ingenting man från projektets sida lyfter i sina dokument. En 

av respondenterna visar på att spårvägsprojektet är ett svar på de mål som sätts i översiktsplanen 

gällande inkludering och motverkan av segregation. Det målet återfinns även i andra 

styrdokument inom de olika förvaltningarna. Strävan efter ett jämlikt samhälle finns alltså i 
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övergripande mål och visioner men inte uttalat i det pressmaterial som hittills publicerats 

specifikt om spårvägen.  

Samtliga respondenter tror att spårvägen kommer att påverka de berörda stadsdelarna olika 

och diskuterar främst skillnaderna mellan befintliga, främst det mer socioekonomiskt utsatta 

Gottsunda, och de framväxande hållbara stadsdelarna Rosendal och Ulltuna. Några diskuterade 

även hur villaområdena kan komma att påverkas annorlunda än de ovan nämnda stadsdelarna. 

Att det är viktigt att se att påverkan på invånaren kan vara väldigt diversifierad är även något 

som Jones & Lucas (2012, s. 11) lyfter. De betonar vidare att planeringen ständigt bör ha i 

beaktning att en implementering inom infrastruktur inte tas emot på samma sätt för alla 

invånare. Det står i kontrast till respondenternas bild om den universella resenären och så 

kallade ”8-80-perpektivet”.  

 

7.4 Jämställdhet 

I intervjuerna framkommer det att man inte har något uttalat jämställdhetsperspektiv i 

spårvägsprojektet, vilket kan bero på att projektet fortfarande är i ett tidigt skede. Man befinner 

sig inte på den detaljnivån utan utför analyser kring universella resenärer. En av respondenterna 

berättar dock att man inte gör det typen av jämställdhetsanalys i kollektivtrafikprojekt för att 

man i dagsläget inte har rätt modell, därför återstår det att se om man kommer att utföra en 

sådan analys längre fram i projektet eller inte.  

Trots att projektet ännu är i uppfartsfasen finns allmänna slutsatser att dra om män och 

kvinnors skilda resvanor vilket möjliggör en allmän analys av spårvägens möjliga påverkan och 

konsekvenser redan nu. Flertalet respondenter diskuterar hur man med hjälp av spårvägen vill 

öka kollektivtrafikanvändningen och samtidigt minska bilanvändningen. Brusman et al (2008, 

s. 19) och statistik (SCB, 2012) visar att män i större utsträckning än kvinnor använder bilen 

medan större andel kvinnor än män cyklar, går eller använder kollektivtrafiken. Forskarna lyfter 

också att dominansen av män i trafiken medför att de har större makt i trafiken. Några av 

respondenterna diskuterar hur man har en förhoppning om att fler bilister ska byta till 

kollektivtrafik vilket indirekt möjligtvis kan påverka makten och jämställdheten i trafiken.  

 

7.5 Påverkan på lokalsamhälle 

Associationer till påverkan på lokalsamhället kan ta sig i uttryck på flera olika sätt, vilket 

framkommit både under intervjuerna och litteraturgenomgången. I litteraturen kretsar 

påverkansfaktorerna bland annat kring säkerhet, stolthet, möjlighet till möten och anpassning 

till den specifika platsen. Respondenterna diskuterade förutom dessa faktorer även hur 

förbättrad tillgänglighet kan påverka synen på vad om omfattas av lokalsamhället.  

Vad gäller säkerhet i lokalsamhället visar Jones och Lucas (2012, s. 10) hur det både 

innefattar den personliga fysiska säkerheten men även oron inför att utsättas för något, 

exempelvis ett brott eller en olycka. En av respondenterna menar på att genom att med spårväg 

satsa på mer utsatta områden, som exempelvis Gottsunda, kan det byggas fler bostäder och 

skapas säkrare miljöer.  

En annan faktor som både litteraturen och flertalet respondenter diskuterar är stolthet över 

platsen. Dempsey et al. (2011, s. 294) lyfter stolthet som en av fem mätbara faktorer för social 

hållbarhet inom transportplanering och betonar hur förändringar i den fysiska miljön kan 
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komma att påverka upplevelsen för platsen. Respondenterna diskuterar upplevelsen i termer av 

förbättrad självbild, identitetsbyggande och symbolvärde. Flertalet kopplar stolthet till den 

omfattande infrastrukturinvestering som spårvägen medför. Både en stolthet för att stadsdelen 

är värd att prioritera och för miljömedvetenheten som en spårväg symboliserar berörs under 

intervjuerna.  

En av respondenterna tar upp vikten av att se till de platsspecifika förutsättningarna och 

möjligheterna i och med en byggnation av spårvägen och stadsutvecklingen som följer, något 

som också Dempsey et al. (2011, s. 292) lyfter som en viktig faktor.  

Spårvägens skapande av mötesplatser är något som Jones och Lucas (2012, s. 9) anser är 

en av transportinfrastrukturens största påverkansfaktorer. En av respondenterna menar på 

samma sak och säger att hållplatsen i sig kommer att bidra med en mötespunkt och spårvägen 

som helhet kan bli identitetsbyggande.  

Slutligen poängterar en av respondenterna att synen på vad som är det lokala samhället kan 

påverkas av ett effektivt kollektivtrafiksystem som geografiskt och mentalt kan utvidga vad 

som ingår i uppfattningen av närområdet. En sådan effekt kan bidra till en mer sammanhållen 

stad och ha positiva integrationseffekter. 

 

7.6 Social hållbarhet och spårvägen 

Med en bred definition av social hållbarhet inom transportplanering anser jag att flera av svaren 

från respondenterna skilde sig, medan många hade stora likheter. En av de främsta skillnaderna 

var definitionen av centrala begrepp inom social hållbarhet, att olika respondenter associerade 

samma begrepp på olika sätt. En av respondenterna diskuterar denna skillnad och benämner det 

som en av de stora svårigheterna med att arbeta med ett så abstrakt begrepp som social 

hållbarhet är, att det blir ett svårt verktyg att konkret applicera på verkligheten. Det är ett 

argument som många forskare också lyfter fram (se bl.a. Vallance et al., 2011 och Boschmann 

& Kwan, 2008). Jag tror att det är viktigt att ha med sig att så länge social hållbarhet och dess 

begrepp inte har en vedertagen definition kommer de skilda associationerna att påverka 

praktiken. Inte för att det ena synsättet nödvändigtvis är bättre än det andra utan att förståelsen 

för samma begrepp kan betyda olika saker för olika planerare och därför även generera olika 

resultat. Så länge det inte är definierat inom förvaltningen, i projektet eller i sammanhanget 

kommer begreppen att kunna tolkas på olika sätt.  

I diskussionen om de sociala konsekvenserna tycker jag även att det är viktigt att belysa att 

flera av respondenterna har lyft fram att beroende på hur omfattande man ser på 

spårvägsprojektet desto mer eller mindre kommer det få sociala konsekvenser. Antingen kan 

man se på spårvägen som en renodlad infrastrukturinvestering som medför fysiska förändringar 

och som mer kvantitativt ser till kapacitet, resenärsflöden och den universella resenären. 

Alternativet är att ta i beaktning även det som en utökad kollektivtrafik skulle medföra i 

utvecklingen av stadsdelarna den påverkar som exempelvis privata och offentliga investeringar 

i form av fler bostäder och utökad service, fler mötesplatser och ett mer jämlikt resande. En 

intressant aspekt i relationen mellan stadsutveckling och spårväg är vilket som är beroende av 

vilket. Det framkommer i intervjuerna och systemvalsstudien att spårväg behövs när staden 

växer och resenärsflödena då ökar. Samtidigt tror man att staden kommer att växa just på grund 
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av spårvägen och den stadsutveckling det möjliggör. Det visar på ett intressant ömsesidigt 

beroende.  

Samtliga respondenter diskuterar på ett eller annat vis spårvägens attraktivitet. Vad som är 

intressant är att systemvalsstudien anser att BRT är mer attraktivt än spårväg, främst på grund 

av sin turtäthet och flexibilitet (Landstinget Uppsala län, 2016, s. 79). Det framkommer dock i 

intervjuerna att respondenterna argumenterar för att spårväg har fördelaktiga kvaliteter, 

exempelvis en robusthet som gynnar investeringar och att det är bekvämare för resenären och 

därför har möjlighet att locka över bilister till kollektivtrafiken. En respondent säger 

uttryckligen att spårvägen ger mervärden som andra alternativ inte har. Det blir uppenbart att 

man har olika omfång när man diskuterar samma begrepp. Även här finns en tydlig distinktion 

mellan dels spårväg som färdmedel och dels stadsutvecklingen som möjliggörs med spårväg. 

Jag tycker även att det är viktigt att belysa att två av respondenterna tar upp att många 

beslut, om inte indirekt alla, tas av politiken och att det är en viktig aktör när det kommer till 

att förverkliga spårvägen och dess kvaliteter. Politiken avgör vilka investeringar som ska göras 

och har ett större helhetsperspektiv på kollektivtrafikresenärens alla beröringspunkter, även de 

som ligger utanför de offentliga förvaltningarnas befogenhet att avgöra och påverka själva.  
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8. SLUTSATS 

 

Följande avsnitt redovisar de sammanfattande slutsatserna från studien och två avslutande 

reflektioner. Avsnittet är strukturerat så att alla initialt ställda frågeställningar blir besvarade 

och redogjorda för.  

I början av arbetet med denna uppsats utgick jag från två frågeställningar. Den ena lyder: 

Hur uppfattar berörda tjänstepersoner att Uppsalas nya spårväg kan komma att påverka 

tillgänglighet, hälsa, jämlikhet, jämställdhet och lokalsamhälle? 

Samtliga tre delmål som tillgänglighet innebär diskuteras av respondenterna, men oftast 

inte alla tre samtidigt av en och samma person. Den strategiska tillgängligheten, att knyta 

samman olika stadsdelar och målpunkter, är det som alla respondenter diskuterar, troligtvis för 

att man är på ett sådant abstrakt plan så tidigt i processen. Vad gäller den detaljerade och fysiska 

tillgängligheten visar respondenterna att man har ett etablerat arbetssätt för att tillgängliggöra 

för olika typer av resenärer, även om det ligger längre fram i projektets tidsplan. Tidigare 

forskning visar på att tillgänglighet är en av de mest utvecklade aspekterna inom sociala 

konsekvenser av transportplanering och det tycker jag att arbetet med den kommande spårvägen 

exemplifierar. Innebörden av begreppet tillgänglighet är någotsånär densamma för samtliga 

respondenter och man har uttalat arbetat med det inom tidigare kollektivtrafikprojekt. En möjlig 

anledning till varför tillgänglighetsanpassningen är i framkant i involveringen av planering kan 

vara för att tillgänglighet till stor del är kvantifierbart och kan tillgodoses med tekniska 

lösningar. Det är först när tillgänglighet även inkluderar aspekter som exempelvis säkerhet till 

och från hållplatserna och upplevelse av resan utifrån ett genusperspektiv, som det blir mer 

komplicerat både att ta hänsyn till i planeringen och att mäta.  

Påverkan på hälsa, som i litteraturen främst beskrivs som en långsiktig social konsekvens, 

var ett av de svårare begreppen för respondenterna att svara på. Det blev under intervjuerna 

tydligt att det inte är ett begrepp man arbetar med inom projektet, åtminstone inte aktivt eller i 

nuläget. Det framkom även att man inom åtminstone kollektivtrafikförvaltningen inte hade 

några folkhälsomål att aktivt arbeta mot. Endast en av respondenterna tog upp spårvägens 

möjlighet till positiv påverkan på den mentala hälsan, medan de andra fokuserade på den fysiska 

hälsan, främst i form av att spårvagn är ett transportalternativ som kräver mer rörelse än 

exempelvis bil.  

I studien blev det tydligt att respondenterna anser att stadsdelen Gottsunda har mycket att 

vinna på spårvägssatsningen. Den nya spårvägen kommer att passera stadsdelen som tidigare 

legat relativt isolerat trafikmässigt. Spårvägen har inte bara möjlighet att påverka den faktiska 

restiden till Gottsunda utan även upplevelsen av ett minskat avstånd. I de fåtal dokument som 

publicerats om spårvägen i detta tidiga skede finns ingen uttalad påverkan på jämlikhet, 

segregation eller polarisering men det framgår klart hos flera av respondenterna att spårvägen 

kan göra skillnad, även om det är svårt att bedöma hur mycket. Viktigt är också att i 

diskussionen om sociala konsekvenser, exempelvis jämlikhet och social rättvisa, vara tydlig 

med vad transportlösningen i sig kan bidra med och vilka stadsutvecklingsaspekter som 

medföljer indirekt.  

Jämställdhet är ingenting man aktivt arbetar med inom spårvägsprojektet. Det framkommer 

i diskussionen om jämställdhet inom planering att de flesta respondenterna känner till att män 
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och kvinnor statistiskt reser olika men det är inget man analyserar eller arbetar med att förändra. 

Spårvägen kan dock komma att påverka dessa skillnader, främst i form av att spårvägen 

kommer att ta ytanspråk från bilen. När bilismen nedprioriteras till fördel för attraktiv 

kollektivtrafik finns möjligheten att även fler bilister byter färdsätt, det uttrycker i alla fall 

respondenterna som en förhoppning.  

Spårvägens påverkan på lokalsamhället kan ta sig många uttryck men tidigare forskning 

kretsar främst kring säkerhet och stolthet över platsen, teman som även återfinns i intervjuerna. 

Respondenterna tror att spårvägen kan medföra en bättre säkerhet i tidigare otrygga områden 

med hjälp av fler bostäder och förhoppningsvis blandade boendeformer, förutsatt att det sker 

en stadsutveckling i anslutning till spårvägsbygget. Majoriteten av respondenterna diskuterar 

spårvägens symbolvärde. Främst genom att få invånarna att känna att kommunen och staten 

satsar på andra delar än Uppsalas stadskärna, men också att spårvägen kan bidra med ett hållbart 

transportexempel. Både i resonemangen kring säkerhet och stolthet lyfts även här Gottsunda 

fram som det område som främst kan komma att påverkas. I diskussionen kring påverkan på 

lokalsamhället framhölls många begrepp i form av identitetsbyggande, självbild och 

upplevelse. De utgör subjektiva begrepp svåra att mäta, men som av den anledningen enligt 

min åsikt inte borde hamna i skymundan i planeringen.  

Den andra initiala frågeställningen handlar övergripande om spårvägen och dess sociala 

kvaliteter och lyder: Hur uppfattar berörda tjänstepersoner att just spårvagn som färdmedel 

kan bidra till den sociala hållbarheten i Uppsala? 

Med empirin som underlag blir det tydligt att tjänstepersonerna anser att spårvägen medför 

många mervärden förutom att vara ett tekniskt transportmedel. Många av mervärdena som 

respondenterna benämner tas upp i litteraturen som sociala frågor och konsekvenser trots att de 

inte nödvändigtvis lyfts som detta från projektets sida. Intervjuerna tydliggör också att det är 

på grund av dessa mervärden som just spårvagn valdes framför andra trafiksystem. Att 

spårvägen i sig dessutom kan ses som en symbolfråga, som tidigare nämnt, framställs också ha 

bidragit till valet. De stadsutvecklingsmöjligheter som framkommer att just spårväg kan bidra 

med sticker ut som en av de främsta aspekterna för valet av transportmedel. Flertalet av de 

intervjuade tjänstepersonerna anser att både robustheten och spårvägens attraktivitet leder till 

både ökade privata investeringar och säkrare offentliga utvecklingsmöjligheter. Vilket i sin tur 

kan ge konsekvenser som ökad trygghet, bättre miljö, men även mentalt upplevelsen av att man 

satsar på stadsdelen och att man upplever att det är närmare stadskärnan. Det är aspekter som 

man inte talar om i offentliga dokument men som respondenterna tror kan komma att 

förverkligas, något som i min mening i högsta grad borde lyftas.  

Under uppsatsarbetets gång och med hjälp av respondenternas svar har det även blivit 

tydligt hur man arbetar med det sociala perspektivet i just detta specifika projekt. För att belysa 

det inkluderas frågeställningen: Hur arbetar man med sociala frågor och sociala konsekvenser 

i ett tidigt skede av spårvagnsprojektet i Uppsala? 

Vad som framgår i studien är att man inom projektet med spårvägen inte har ett uttalat 

arbetssätt kring social hållbarhet och dess många och komplexa begrepp. Tjänstepersoner och 

förvaltningar följer kommunens och regionens visionsdokument för hållbarhet, i form av bland 

annat översiktsplanen, trafikförsörjningsplanen och den regionala utvecklingsplanen. Flera av 

respondenterna visar på precis det som forskningen diskuterar: att klara definitioner inte finns 
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för många av begreppen inom social hållbarhet och att det därför är svårt att praktiskt arbeta 

med dem. Risken med att inte ha en gemensam definition är att mer ansvar ligger på den 

enskilde planeraren och att olika tjänstepersoner kan ha olika uppfattningar om vad social 

hållbarhet och dess begrepp innebär. Min uppfattning är att de respondenter som har haft en 

mer teknisk roll har varit mer enkelspåriga i sina resonemang medan de som är insatta i social 

hållbarhet har betydligt större bredd i sina associationer till de omfattande begreppen, troligtvis 

för att de har mer erfarenhet och kunskaper att diskutera mjuka värden. Värt att poängtera är 

dock att projektet är i ett tidigt skede och att många aspekter ännu är på en för hög 

abstraktionsnivå för att detaljerat gå in på flera av frågorna. 

Sammanfattningsvis vill jag lyfta två aspekter som framkommit under studien. Jag 

upplever att det finns en otydlighet kring vad spårvägen i sig kan få för konsekvenser och vilka 

som medföljer en eventuell stadsutveckling i samband med spårvägen. Kanske är distinktionen 

alltför komplex men det är värt att lyfta att skillnaden existerar. Slutligen anser jag att 

respondenternas skilda associationer och bristen på arbete kring flera av de sociala perspektiven 

tidigt i projektet bidrar med ett tydligt exempel kring varför man borde arbeta hårdare med 

gemensamma definitioner av begreppen inom social hållbarhet. Inte för att begränsa och enbart 

kvantifiera utan för att tydligt inkludera det i alla steg av planeringen och undersöka i flera 

dimensioner. Transportinfrastruktur kommer alltid att påverka människan och omgivningen 

och det finns därför anledning att lyfta diskussionen kring hur, speciellt i de sociala frågorna. 

 

9. VIDARE FORSKNING 

 

Som nämnt tidigare kan denna studie med fördel kompletteras med en undersökning med en 

kvantitativ ansats. Det skulle också vara intressant att mer ingående undersöka de fem centrala 

analysbegreppen var för sig för att få en ännu djupare förståelse för deras respektive innebörd, 

hur de uppfattas av respondenterna och hur de slutligen tar sig uttryck i den praktiska 

tillämpningen. Slutsatserna från denna studie har även väckt intresset för sambandet mellan 

spårväg och stadsutveckling, ytterligare ett intressant ämne att studera vidare.   
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BILAGA 1 – Mall för intervjuguide 

 

Spårvägens huvudsakliga syfte 

- Var befinner sig projektet just nu, på vilken detaljnivå (exempelvis bestämda 

hållplatser)? 

- Vad är spårvägens huvudsakliga syfte? 

- Vad hoppas eller önskar ni att projektet kommer att åstadkomma? 

- I kommunens pressmeddelande från i somras stod det att spårvägen främst har valts 

för sin kapacitets- och kostnadseffektivitet, kan du berätta lite mer om det?  

- Hur kommer spårvägen att påverka staden och regionen? Kortsiktigt och långsiktigt.  

- Trots att projektet är i ett tidigt skede, hur tror du att det kommer att påverka invånarna 

i staden och deras vardagsliv?  

- Spårvägen kommer att passera flera rätt skilda stadsdelar, hur tror du att spårvägen 

kommer att påverka dessa respektive stadsdelar? Kommer de att påverkas lika eller 

olika? Varför/hurdå? 

- Hur arbetar man (inom regionen eller kommunen) med hållbarhet och främst social 

hållbarhet när det är ett så komplext och abstrakt begrepp? Hur har arbetet kring social 

hållbarhet inom projektet sett ut? Och varför just så?  

- I vilken utsträckning anser du att social hållbarhet integreras i planeringen? Är det 

något ni diskuterar internt? 

- Rörande den sociala hållbarheten, ser du några skillnader mellan de olika valen av 

transport? (Nollalternativet, BRT och spårvägen). Finns det något som talar för att 

spårväg bör väljas, i sociala aspekter?  

- Vad ser du är den främsta fördelen med spårväg gentemot de andra alternativen vad 

gäller social hållbarhet?  

- Hur tror du att invånarna kommer att uppfatta den nya miljön kring spårvägen? Och 

kommer det i sån fall skilja sig från buss- eller BRT-alternativen?  

Tillgänglighet 

- Hur tror du att spårvägen kommer att påverka tillgängligheten? 

- I pressmeddelandet om motivationen till den nya spårvägen nämns att Uppsala 

kommun i flera år undersökt hur man på bästa sätt kan möta människors behov att ta 

sig till och från jobbet, skolan, butiker med mera. Kan du berätta lite mer kring det?  

- Hur ser du att spårvägen kan komma att påverka människors möjlighet att nå platser 

och service i vardagen?  

- I vilken skala planerar man i?  

Jämställdhet och jämlikhet 

- Har man någon uppfattning inom projektet hur spårvägen kan komma att påverka 

utifrån kön och ålder?  

- Hur tror du att spårvägen kommer att påverka jämlikheten? 

- Det finns rapporter från runtom i Sverige men även Uppsala att samhället blir alltmer 

polariserat. Är det något man har tagit upp i planeringen av spårvägen? Hur spårvägen 

på något sätt skulle kunna påverka exempelvis integration och segregation.  
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Hälsa 

- Hur kan spårvägen komma att påverka hälsan i området och i Uppsala i allmänhet? 

- Även hälsa är ett brett begrepp, hur har man inom projektet valt vilka parametrar man 

ska undersöka?  

Påverkan på lokalsamhället 

- Hur kan spårvägen komma att påverka integrationen, dels i lokalsamhället och dels i 

Uppsala som helhet? 

- Hur kan spårvagnen påverka invånarnas känsla och upplevelse för och kring 

platserna? Dels stadsdelarna och dels Uppsala som helhet.  

Avslutningsvis 

- Med bakgrund i det vi har pratat om, är det något som jag inte tagit upp som du tycker 

att jag ska ha med mig? Är det något specifikt jag borde frågat? 

- Har du någon fråga till mig?  

 

 

 

 

 

 


