
Velkommen!
1

Niels Buus Kristensen



Program:
2

Niels Buus Kristensen



Drivers & Limits seminarDrivers & Limits seminar
DTU T t 1 b 2011DTU T t 1 b 2011DTU Transport 1. november 2011DTU Transport 1. november 2011
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Hvad er mobilitet?Hvad er mobilitet?
Niels Buus KristensenNiels Buus KristensenNiels Buus KristensenNiels Buus Kristensen



Er mobilitet ”bare” transport?o po
 Oprindeligt militært, men også

Naturvidenskab
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– Naturvidenskab
– Geografi: Spatialt
– Demografi: arbejdsmarked og bopæl
– Sociologi: Sociale klasser
– Sundhed: ”førlighed”

Wiki di  ”M bilit i  b i i  ti ” Wikipedia: ”Mobility is being in motion”

 (former) EU Whitebook, 2001: 
”Personal mobility  which increasedPersonal mobility, which increased
from 17 km a day in 1970 to 35 km in 1998,  …”

eller …

 Evnen til at flytte sig

 Letheden hvormed man kan flytte sig Letheden hvormed man kan flytte sig

Niels Buus Kristensen



Semantikken

 BevægeBevæge BevægelseBevægelse BevægelighedBevægelighed 5

 ForandreForandre ForandringForandring ForanderlighedForanderlighed

Fl ttFl tt Fl t iFl t i Fl tb h dFl tb h d FlytteFlytte FlytningFlytning FlytbarhedFlytbarhed

 Transportere Transportere (sig)(sig) TransportTransport ??TransportérbarhedTransportérbarhedMobilitetMobilitetpp pp
 Tilpasse? Tilpasning? Fleksibilitet
 Producere Produktion Produktivitet

 MobilitetMobilitet
 Afhænger af tid & stedAfhænger af tid & sted Afhænger af tid & stedAfhænger af tid & sted
 Adgangen til transportformerAdgangen til transportformer

 individuelle valg; indkomst; priser! individuelle valg; indkomst; priser! 

Niels Buus Kristensen
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Kriterier for en definition

 Noget andet end transport
Hvorfor to begreber for det samme?
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– Hvorfor to begreber for det samme?
– Ikke en egenskab ved transport

 Skal være observerbart  Skal være observerbart 
– Uden 100% korrelation med transport (” redundans”)

 I princippet målbartp pp
– Som minimum: 

Binært eller éntydigt kategoriseret
– Helst:  OrdinaltHelst:  Ordinalt
– til nød: Kardinalt

 Knyttet til en person y p
(eller gruppe - fx. familie)

Niels Buus Kristensen



Hvad er mobilitet?
7TilgængelighedTilgængelighed

- er adgangen til lokaliteter hvor aktiviteter udføresG dt ål f diG dt ål f di

M bilit tM bilit t

er adgangen til lokaliteter, hvor aktiviteter udføres
- behovet for mobilitet er afledt af den geografiske spredning af 

boliger, arbejdspladser, butikker osv.
Godt mål for værdiGodt mål for værdi
-- Men kompleks at måle i praksisMen kompleks at måle i praksis

MobilitetMobilitet
er muligheden for at kunne ”komme omkring”
- høj mobilitet er godt, alt andet lige
- det er meget transport ikke nødvendigvis

TransportTransport
er den fysiske flytning af mennesker eller ting fra A til B

- det er meget transport ikke nødvendigvis

- en aktivitet, der ikke har et formål i sig selv
- den er knyttet til andre aktiviteter

TrafikTrafikTrafikTrafik
er transportmidlernes benyttelse af trafiksystemet
- den faktiske bevægelse ad en bestemt rute
- Trafikintensiteten bestemmer kapacitetsudnyttelsen

Ringe mål for værdiRinge mål for værdi
-- Men kan måles præcist i praksisMen kan måles præcist i praksis

Niels Buus Kristensen
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Storebæltsforbindelsen
- effekt på tilgængeligheden- effekt på tilgængeligheden

StigningStigningStigningStigning
Før  broenFør  broenFør  broenFør  broen Efter  broenEfter  broenEfter  broenEfter  broen

Kild L d t d t b 2008) K t d t f J k bKild L d t d t b 2008) K t d t f J k b K b kK b k SDUSDUKilde: Landet, vandet og broen, 2008). Kort produceret af Jakob Kilde: Landet, vandet og broen, 2008). Kort produceret af Jakob KronbakKronbak, SDU, SDU



Forsøg på et tilgængelighedsmål
P i t i d k  f  St b lt b  Pointer-indeks fra Storebæltsbroen 
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ForskelForskel

Før  broenFør  broen Efter broenEfter broen

Kilde: Landet, vandet og broen, 2008). Kort produceret af Jakob Kilde: Landet, vandet og broen, 2008). Kort produceret af Jakob KronbakKronbak, SDU, SDU

Niels Buus Kristensen



Begrænsning af transporten 
kan være vejen til højere mobilitetkan være vejen til højere mobilitet

10

Niels Buus Kristensen



Mobilitet er en vigtig del 
af vores oplevede velfærdaf vores oplevede velfærd
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1)  Transportministeriets mission; www.trm.dk



Oprindeligt: Etablere færdselsårer
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20. årh.: Højere fart gennem forbedret 
infrastruktur og teknologisk udviklinginfrastruktur og teknologisk udvikling

13Første motorvejsstrækning, Første motorvejsstrækning, HørsholmvejHørsholmvej
[[www.vejhistorie.dkwww.vejhistorie.dk].].

SAS DCSAS DC--3 3 

Hobro Herredsvej [Vejmanden, 2003 s. 21.Hobro Herredsvej [Vejmanden, 2003 s. 21.

Airbus 380Airbus 380

BMW 520dBMW 520d

HighHigh speed speed railrailTog Tog –– år 1900år 1900

Niels Buus Kristensen



Udvidelser af vejkapaciteten vil være nødvendig …

14

-- men vimen vi kankan ikkeikke fortsat byggefortsat bygge os ud af problemerne!os ud af problemerne!men vi men vi kankan ikke ikke fortsat bygge fortsat bygge os ud af problemerne!os ud af problemerne!

Regulering af trafikanternes benyttelse af vejeneRegulering af trafikanternes benyttelse af vejene vilvilRegulering af trafikanternes benyttelse af vejene Regulering af trafikanternes benyttelse af vejene vilvil
blive en hovedudfordring for transportpolitikken.blive en hovedudfordring for transportpolitikken.

F Y A hF Y A h B d Y k h J (35B d Y k h J (35ºº42’ N 13942’ N 139ºº45’E)45’E)

Niels Buus Kristensen

Foto: Yann ArthusFoto: Yann Arthus--Bertrand: Yokohama, Japan (35Bertrand: Yokohama, Japan (35ºº42’ N; 13942’ N; 139ºº45’E)45’E)



Nu og fremover:Trængsel begrænser 
i stigende grad fremkommelighedeng g g

 Historisk har højere rejsehastighed 
og velstandsstigning løbende øget 
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og velstandsstigning løbende øget 
mobiliteten og skabt mere trafik

 For meget trafik i forhold til infra-
strukturens kapacitet sætter stadig 
oftere grænser for vores mobilitet

 Færre investeringsmidler vil 
fremover stille større krav til og 
ændre transportpolitikkenændre transportpolitikken

Optimal ud- og benyttelse af 
kapaciteten bliver central

Niels Buus Kristensen



Fremtidens transportpolitik 
kræver en integreret tilgangg g g

 Trafikpolitik: 
Fremme mobiliteten
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– Fremme mobiliteten
via nedbringelse af de generaliserede rejseomkostninger

 Afgiftspolitikken: g p
– Optimere brugen af infrastrukturen

via regulering af priserne på transport

Arealplanpolitikken: Arealplanpolitikken:
– Minimere behovet for mobilitet
– Grundlaget for kollektiv trafik

Niels Buus Kristensen



k f k h dk f k h d 17Tak for opmærksomheden! Tak for opmærksomheden! 

Niels Buus Kristensen

Niels Buus Kristensen
nbu@transport.dtu.dk
Niels Buus Kristensen
nbu@transport.dtu.dk



!"#$%$&'($)*$%*"#+,$*$(-$%&

./0,123&452&







!  5*6(788$6&9:;<=#=6$6$(>&($?$($($(&6=#&

*$6&;:?"66$%*$&@(;A$86&;:&"6&

$6"<#$($&$%&<$BCD$#-$-&*($B$6&

90":?)%*-B=*$%-8"<3&EB;(&

<$BCD$#-$3&@;6$%6=$#&<$BCD$#-$&;D&

<#;8$($6&<$BCD$#-$&<$D($<-#=DDF($-&

-;:&8;%-6=6)$($%*$&?;(&

F8;%;:=-8$3&-;G="#$&;D&@;#=6=-8$&

($#"6=;%$(H&I5((7&JKKLMNOP&



!  time-space compression (Harvey) 
!  fra urets til øjeblikkets tid (Urry) 
!  fra regioner (steder) til netværk, flows og det 

flydende (Urry, Castells) 
!  Byers udvikling: urban sprawl, splintering 

urbanism (Marvin & Graham) 
!  ’liqiud modernity’ on the move (Bauman)  
!  Auto, airomobilitet og ikt som komplekse 

systemer (Urry 2007) 
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Økonomi 
Statistik 
Modellering 

Samfund 
Kultur 
Adfærd 

Kvantitative metoder Kvalitative metoder 

Politik og 
Planlægning 
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Er mobilitet bare et moderne ordEr mobilitet bare et moderne ord 
for transport? p

Claus Lassen 
Lektor ved Institut for Planlægning 

Direktør for Center for Mobilitet & Urbane Studier (C‐MUS) 
Studieleder for Planlægning og GeografiStudieleder for Planlægning og Geografi 

Aalborg Universitet 



Det nye mobilitetsparadigme! 

[…] de materielle transformationer som genskaber det ‘sociale’ 
specielt de mangfoldige mobiliteter der gennem mangfoldigespecielt de mangfoldige mobiliteter der, gennem mangfoldige 

sanser, imaginære rejser, bevægelse af forestillinger og 
information, virtuel og fysisk bevægelse, materielt rekonstruere , g y g ,

det ‘sociale som samfund’ til det ‘sociale som mobilitet’ 
(Urry 2000:2, egen oversættelse).



Hvad handler den nye mobilitetsforskning om?Hvad handler den nye mobilitetsforskning om? 

• At sætte mobilitet centralt i forståelsen af samfundet og dets udfordringer 
( d ll )(Urry 2000, 2007, Adey 2010, Cresswell 2006)

• At tale om mobilitet i flertal og forstå samspillet imellem de forskellige 
b l f ( )mobilitetsformer (Urry 2000, 2007) 

• At forstå mobiliteternes ”sorte boks” – produktion og forbrug  (Urry 2000, 
)2007, Lassen 2006) 

• At forstå mobiliteternes kulturelle indlejring – mere end fra A til B (Jensen 
2010)2010) 

• At forstå potentialer og begrænsninger ved mobilitetsudviklingen (Jensen 
L f h i )og Lassen, forthcoming) 

• At forstå, hvordan mobiliteten transformeres fra potentiel til faktisk 
(K l i 2006 K f 2002 H 2000)(Kesselring 2006; Kaufmann 2002; Høyer 2000)



M bilit t i fl t lMobilitet i flertal…
‐ John Urry’s fem mobilitetsformer

• Fysiske rejser af mennesker (arbejde, fritid, familieliv, 
fornøjelse, immigration og flugt)

• Fysisk bevægelse af objekter til producenter, detailhandlere og 
forbrugere

• Oplevede rejser gennem forestillinger og hukommelse (tekster, 
TV, computerskærme og film) 

• Virtuelle rejser på Internettet 

• Kommunikative rejser gennem person til person beskeder j g p p
(breve, postkort, fødselsdags‐ og julekort, telegrammer, 
telefoner, fax, e‐mails, videokonferencer og ”skyping”)  



Center for Mobilitet og Urbane Studier (C MUS)Center for Mobilitet og Urbane Studier (C‐MUS) 

C t t l ll AAU f k d å f k lli i b jd dCentret samler alle AAU forskere der på forskellig vis arbejder med 
mobilitetsstudier og forskning. Hermed mener vi, forskning der 

forsøger at kaste lys over en lang række forhold fra turismestudier, g y g ,
hverdagslivets transport, byplanlægning og globaliseringsanalyser. 
Fælles for disse felter er, at det handler om mennesker i bevægelse. 
Centret er med andre ord interesseret i hvordan de aktuelle strømmeCentret er med andre ord interesseret i, hvordan de aktuelle strømme 
af mennesker, varer, kapital og information radikalt forandrer det lokale 

såvel som det globale samfund. 

Kilde: www.c‐mus.aau.dk



Mobilitetsforskning på tværs!Mobilitetsforskning på tværs! 

å”Kodeordet for C‐MUS er, at arbejde på tværs. Ikke bare forsøger 
centret at skabe ny mobilitetsforskning på tværs af de eksisterende 
samfundsvidenskabelige, humanistiske og naturvidenskabeligesamfundsvidenskabelige, humanistiske og naturvidenskabelige 

discipliner internt på universitetet, men vi arbejder også på at styrke 
båndene imellem regionens mangeartede mobilitetsaktører og 

f k i Li t t i t ti lt f t b b tilforskningen. Ligesom centret internationalt forsøger at bygge bro til 
andre forskningsmiljøer rundt om på kloden…Overordnet set er det 

ydermere centrets formål at styrke forskningen, arbejdet og y y g , j g
forståelsen imellem fysisk, virtuel og oplevet mobilitet i samfundet” 

ÅKilde: C‐MUS Årsrapport 2010



Den nye mobilitetsforskning ifølge C MUSDen nye mobilitetsforskning ifølge C‐MUS

Den nye tværfaglige 
mobilitetsforskning handler om 

studiet af produktion og forbrug afstudiet af produktion og forbrug af 
forskellige fysiske, virtuelle og 

oplevede mobiliteter (og samspillet 
her imellem) samt de muligheder ogher imellem) samt de muligheder og 

begrænsninger sådanne 
mobilitetsmønstre skaber for sociale 
handlinger og betydningsmønstrehandlinger og betydningsmønstre 

(Jensen og Lassen 2006)



Centrale forskningsspørgsmål!Centrale forskningsspørgsmål!
– Hvorfor bevæger mennesker og objekter sig?
– Hvordan bevæger mennesker og objekter sig? 
– Hvilke produktions‐ og forbrugsmønstre ligger bag forskellige former for 

mobilitet? 
– Hvilke økonomiske, miljømæssige og sociale konsekvenser knytter sig til 

de forskellige former for mobilitet? 
– Hvordan påvirker de forskellige mobiliteter hinanden?Hvordan påvirker de forskellige mobiliteter hinanden? 
– Hvordan er steder, byer og regioner relationelt forbundne (er man koblet 

af eller kan der laves nye koblinger?)?   
H ilk k lt ll b t d i t k tt i til d f k lli– Hvilke kulturelle betydninger og mønstre knytter sig til de forskellige 
mobilitetsformer?

– Hvilke motiver og rationaler knytter sig til de forskellige aktører og 
å b l åd ?institutioner på mobilitetsområdet? 

– Hvilke magt‐ og stratifikationsmekanismer knytter sig til forskellige 
former for mobilitet?

– Hvordan har disse spørgsmål betydning for planlægning og politik  



Den konventionelle trafikplanlægning Den nye mobilitetsforskning
”Aalborg skolen”

Tilgang Give tilgang til infrastruktur Forstå mobiliteternes samfundsmæssige g g g g g
indlejring

Mål Optimere kapacitet og sikre højst mulig mobilitet Analysere hvordan fysiske, virtuelle og 
oplevede mobiliteter produceres og forbrugesoplevede mobiliteter produceres og forbruges

Fokus Fokus på reduktion af forskellige former for risici (f.eks. støj, 
uheld, forurening)

Fokus på flow, netværk, krydspunkter og 
globale‐lokale relationer

Output Hardware løsninger Software og hardware orienterede strategier, 
planer og politikker

Forståelse af mobilitet Retningsbestemte bevægelser med klare start‐ og slutpunkter 
i tid og rum

Mobilitet er mere end fra A til B
i tid og rum

Normativ forståelse af 
mobilitet

Mobilitet ses som uløseligt forbundet med vækst, fremgang 
og forbedrede levevilkår

Mobilitet er potentialer såvel som 
begrænsninger

Videnskabsideal Et positivistisk videnskabsideal Det nye mobilitetsparadigme



MobilitetsUdfordringNordjylland 2010‐2012

Fysisk MobilitetH d li M bilt k l i k

MobilitetsUdfordringNordjylland 2010 2012 

Fysisk MobilitetHverdagslivs-
perspektiv

Mobilteknologiske 
netværk

Global/Udefra
”A k il ”

Lokal/Indefra
”At komme rundt i ””At komme til ….”

”At forestille sig …”
At komme rundt i ….
”At være (identitet) …”

Turisme/erhvervs-Fysiske sociale 
Virtuel/Mental 
Mobilitet

perspektivnetværk

© Mobilitetsudfordring Nordjylland



Hvad laver C MUS konkret?Hvad laver C‐MUS konkret?
• Udk t bl tikk i l d ikli i t• Udkantsproblematikken og regionaludvikling i et 

mobilitetsperspektiv  (Laursen, Vestergaard, Jensen og Lassen)
• Mobility Management (Borg, Lassen)  
• Byer i bevægelse og ‘Staging Mobilities’ (Jensen) 
• Aeromobilitet og lufthavne (Lassen) 
• Mobiliteternes historie (Allingham, Wagner, Lassen)Mobiliteternes historie (Allingham, Wagner, Lassen)
• Mobilitet og tracking teknologier (Jensen, Harder og Wind mfl.) 
• ACTUM (specielt med fokus på GIS og mobil etnografi) (Jensen, 

Harder Reinau Wind mfl )Harder, Reinau, Wind mfl.) 
• Forstadsmobilitet i et designperspektiv (Bendix mfl.) 
• Letbaner og beslutningsprocesser (Nielsen, Melchior Jensen)
• Virtuel mobilitet og dobbelt mobilitet (Gimmler)  
• Cykelmobilitet (Harder, McIlvenny )    



Læs mere på www.c‐mus.aau.dk



Oversigt over mobilitetsbegreber og -skoler
Henrik Gudmundsson 
Seminar, DTU Transport,  1. november 2011



Mobiliteten er interessant fordi den…

• er et komplekst og mange-dimensionelt begreb

tilskrives store positive såvel som negative effekter• tilskrives store positive såvel som negative effekter

• er en delvis usynlig størrelse, omgærdet af nogen mystik

• påberåbes af mange samfundsmæssige interesser

il i i  f d  i  f• vil givetvis forandre sig fremover

• er indtil videre ikke genstand for systematisk politik og planlægning
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Oversigt, men…

• der forskes i mobilitet i mange discipliner, på mange felter og emnet kan 
ikke dækkes på 20 minutterikke dækkes på 20 minutter

• mobilitet har indtil videre ikke været et centralt begreb i forskningen på 
DTU transport DTU transport 

• undertegnede har arbejdet med begrebet men har fx ikke deltaget  i 
nogle af de store mobilitets konferencer de senere årnogle af de store mobilitets konferencer de senere år
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Regeringen mener…

”Et moderne samfund forudsætter høj mobilitet. Mobilitet er 
f ih d f  d  k l   å  f d i  f  frihed for den enkelte, men også en forudsætning for 
vores velfærdssamfund. En mere effektiv og udbygget 
trafikal infrastruktur er derfor også en forudsætning for 
øget vækst.”
’Et Danmark der står sammen’ (03.10.2011)
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Infra-
struktur Mobilitet

Velfærds
-

samfund
Vækststruktur samfund
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FysikOmråder

Teknologi
Medicin/
Motorik

MOBILITET

GeografiAntropologi gp g

ØkonomiSociologi
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Centrale spørgsmål

• Hvad er mobilitet; hvordan defineres det?

Hvad skaber og betinger mobilitet; hvad hænger den sammen med?• Hvad skaber og betinger mobilitet; hvad hænger den sammen med?

• Hvad betyder mobilitet; hvilken værdi og mening har den?
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Fysik

• Af lat. mobilitas ('bevægelighed'), mål for, hvor let et legeme, en 
genstand eller en person er at flytte

• Defineret ved forholdet mellem den hastighed, et legeme opnår ved 
påvirkning af en kraft, og kraftens størrelse. v/K

KRAFT K Hastighed vLegeme

8



Motorik/medicin
• Kropslig bevægeevne; “Movement is life; stillness is death”• Kropslig bevægeevne; Movement is life; stillness is death

• Støtte motorisk mobilitet bla via ’Universal Design”, exoskeletter, mv.

• Basis-mobilitet er fx defineret som ”at kunne rejse og sætte sig, gå en 
kort afstand og vende”
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Antropologi
• Forskellige kulturer har forskellige mobilitetsmønstre• Forskellige kulturer har forskellige mobilitetsmønstre

• ‘Residentiel’ mobilitet versus ‘logistisk’ mobilitet

’Sedentarisk’ kultur ’Nomadisk’ kultur

• Residentiel mobilitet versus logistisk  mobilitet
• Ikke noget givet forhold mellem disse
• Betinget af fødegrundlag mv., men også kultur, religion, ritualer mm.
• ‘Moderne’ nomader  ?

10
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’Teknologi’
• Transportsystemet tilvejebringer bevægelighed (mobilitet) til personer og • Transportsystemet tilvejebringer bevægelighed (mobilitet) til personer og 

genstande
• Systemets komponenter bidrager med forskellige egenskaber og 

begrænsningerbegrænsninger
Operatører

Infrastruktur, 
terminaler, IT

Energikilder og ‐
bærere

Transport midler

Organi‐
sation

Transport‐midler

Bevægelighed
og bevægelse

11



Mobil teknologiMobil teknologi
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Geografi

• Beskrivelse af afstande og transportmønstre

Strukturelle træk ved den rumlige udvikling • Strukturelle træk ved den rumlige udvikling 

• Tilgængelighed til aktivitetssteder; rejsemodstand

• Tidsgeografi

• mm
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Mobilitet som forudsætning for Mobilitet som forudsætning for 
tilgængelighed

   Ld 
A          AO   =      
 d Z (tod) 

• Hvor, 
• AO er tilgængeligheden i punkt O
• Ld (d=1,2,...n) antallet af funktioner i zonerne
• Z (tod) er funktion hvor tod er rejsemodstand mellem O og d,  fx givet 

ved tidsforbruget
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Tidsgeografi (Hägerstand m fl)
Tid

A1 B1
• Detaljeret beskrivelse af 

bevægelsesaktiviteten på 
individplan 

• Bevægelsesmønsteret 
udspændes af individets 
daglige aktivitetsprogram

Rum

Tid

daglige aktivitetsprogram

• Individets mobilitet er 
bestemt af krav og vilkår 

t

bestemt af krav og vilkår 
som knytter sig til at 
gennemføre dette program 
samt til rådighed værende 
t t   

Rum
B2A

transport ressourcer.  

16
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Økonomi

• Mobilitet som egenskab ved produktionsfaktorer
– Råvarer, arbejdskraft, kapital

• Mobilitet som egenskab ved transportsystemer

M bilit t  t t kt lt i  i i di id  t t df d• Mobilitet som et strukturelt niveau i individers transportadfærd

• Mobilitet bestemt ved ligevægt mellem udbud og efterspørgsel

• (mange flere tilgange)

17



Mobilitet som egenskab ved Mobilitet som egenskab ved 
produktionsfaktorer
• Mobilitet udtrykkes ved bevægelsen af produktionsfaktorer fra en • Mobilitet udtrykkes ved bevægelsen af produktionsfaktorer fra en 

produktiv aktivitet til en anden; den lethed med hvilken ressourcer kan  
omstilles til en ny type produktiv aktivitet

“The chief of the conditions of industry in America with which I have to do 
is its mobility: by which I mean the habit of passing readily from one 
occupation to another and from one district to another; either movement 
involving more or less a change of acquaintances. (Alfred Marshall, 1875)

“Poverty is in many ways about a lack of social mobility…and research 
h h b f h h d h lshows that even before the current crisis, Americans had much less 

mobility than people in many European countries (..) We have a belief 
system and an ideal about ourselves that don’t always align well with the 
facts” (Foroohar, TIME Magazine, September 26, 2011)facts  (Foroohar, TIME Magazine, September 26, 2011)

• Ofte, men ikke altid, kan der identificeres positive økonomiske effekter af 
øget faktor mobilitet (fx højt mobil arbejdskraft i Silicon Valley)

18
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Mobilitet om strukturelle valg

Mobilitetsvalg:

arbejdssteds placering
bolig placeringbolig placering
boligtype
bilejerskab
transportmåde til arbejde

Transportvalg:
hyppighed
destination

åtransportmåde
rute
tidspunkt

19 Ben-Akiva & Lerman (1979)



Sociologi

• Klassiske sociologer (nye og gamle, fra Simmel til Giddens)

Socialforskning (social mobilitet)• Socialforskning (social mobilitet)

• Transport sociologi

• ”The Mobilities turn” 

20



Transport sociologiske definitioner
Jones (1987) inkluderer tre elementer i mobilitet:Jones (1987) inkluderer tre elementer i mobilitet:

• individuel handling (de faktiske daglige rejser folk gør)
potentiel handling (rejser folk gerne vil gøre men ikke kan på grund af fx  • potentiel handling (rejser folk gerne vil gøre men ikke kan på grund af fx. 
tekniske eller økonomiske begrænsninger)

• handlefrihed (rejsemuligheder der vil kunne realiseres om ønsket, dvs. et 
sæt valgmuligheder)sæt valgmuligheder)

Hjorthol mfl. (2010) ser mobilitet som samspil mellem ressourcer til 
bevægelse og behov på tre velfærdsarenaer (’have’, ’være’ og ’elske’):bevægelse og behov på tre velfærdsarenaer ( have , være  og elske ):

• at ’have’ adgang til at arbejde, købe ind mv.
• at ’være’ i stand til at deltage i fritidsaktiviteter og selvrealiseringat være  i stand til at deltage i fritidsaktiviteter og selvrealisering
• at ’elske’ gennem omsorgsrejser og besøg 
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”The Mobilities turn”
• ’Alt’ kan være mobilt eller indgå i mobiliteten (mobilitet for personer  • Alt  kan være mobilt eller indgå i mobiliteten (mobilitet for personer, 

varer, affald, informationer, ideer..)

• Tænker på tværs af skala  fra kroppen  til byen  til globale markeder• Tænker på tværs af skala, fra kroppen, til byen, til globale markeder

• ’Sociologi hinsides samfundet’ (Urry)

• Mobilitet afgørende for identitet, og sociale relationer 

• Mobilitet er relativt; noget og nogen bliver også mere immobilt• Mobilitet er relativt; noget og nogen bliver også mere immobilt

• Mobilitet er element i politik og udtryk for magt

Creswell (2010); Sheller (2011)
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Definition i ’mobilities’ paradigmet

Mobilitet

’Motilitet’ Bevægelse

Mobilitet

Motilitet Bevægelse

• Bevægelse: Bevægelse i rummet, gennem netværk

• Motilitet: Kapacitet til at kunne bevæge sig, betinget af
» adgang til, evner for, og tilegnelse af kapacitet  

• Mobilitet: Forandring af tilstand, fx fra kapacitet til bevægelse

“En aktør’s kompetence til at realisere specifikke 

23
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Summa summarum…
H d k   bilt ? Obj kt  K  l   d l  • Hvad kan være mobilt…? Objekter; Kroppens lemmer og dele; 
Individer, Fællesskaber, stammer, samfund. Råvarer, produkter, affald; 
produktions faktorer; Transportmidler; Energi. Information, Ideer, 
tænkemåder, kulturer…,

• Hvad kan man være mobil i forhold til? Rum; Tid, Kontekst; Sig selv, 
Bopæl, Aktivitets-, Produktions-, Forbrugs- steder; Andre aktører; p g
socialt/økonomisk niveau; Samfund; Kultur…

• Hvad driver og begrænser mobiliteten…? Impuls, Gravitation, 
Masse, Friktion, Kroppens fysiognomi og kondition; Føde/levegrundlag, 
Udbud/efterspørgsel; omkostninger/præferencer, Livsstil, identitet, 
kultur, Teknologisk udvikling og revolution, Energiforsyning – og 
begrænsninger; Samfundsmæssige forandringer  social innovationbegrænsninger; Samfundsmæssige forandringer, social innovation…

24



Summa summarum…
• Hvad er mobilitetens værdi og betydning ? • Hvad er mobilitetens værdi og betydning…? 

– Overlevelse, Levestandard, livskvalitet, Identitet, oplevelse og 
udviklingudvikling

– Reducerede omkostninger til arbejdskraft og kapital, Voksende 
markeder  National  økonomisk og kulturel overlevelsemarkeder, National, økonomisk og kulturel overlevelse

– Politisk ressource, politisk kontrol, Militær magt

– Negative effekter (trængsel, miljøødelæggelse, ulighed, opløsning…)

25



Infra-
struktur Mobilitet

Velfærds
-

samfund
Vækststruktur samfund
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Rumlig 
struktur

Nærhed

Velfærd/
Aktivitet 

(produktion; 

Infra-
struktur

Fysisk 
mobilitet

/
vækst

(produktion; 
forbrug, mm)

Tilgænge-
lighed

Bæredyg-
tighed

Ekster-
nalitet

IT-
systemer

IT-adgang
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G
lo

Substanssakse

Fysisk realitet                                – Social konstruktion

Identitet

obalt        

Rumlig 
struktur

Nærhed

Velfærd/
Akti it t

’Motilitet’

              

Infra-
struktur

Fysisk 
mobilitet

/
vækstAktivitet…

Tilgænge-
lighed

              

R
um

lig

Bæredyg-
tighed

Ekster-
nalitet

Virtuel 
mobilitet

  -

g akse

IT-
systemer

IT-adgang

Magt

mobilitet

Øj blikk                                          E k

Lokalt
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Konklusioner om mobilitetsbegrebet (1)

• Mobilitet er en afgørende faktor i moderne samfund og for moderne 
individer

• Mobilitet omfatter fysisk bevægelse, men nok så meget potentialer for 
bevægelse i flere dimensioner

• Mobilitetsændringer optræder på forskellige niveauer fra individ til 
samfund og fra dagligdag til epoker

• Mobilitet betinges af samspil mellem mange forskellige ressourcer og 
behov (niveauer af udbud og efterspørgsel) 

29



Konklusioner om mobilitetsbegrebet (2)

• Højere mobilitet betyder ikke nødvendigvis mere fysisk transport

”Modsat populære forestillinger så tillader den udstrakte brug af”Modsat populære forestillinger, så tillader den udstrakte brug af
muligheder for stadig hurtigere transport netop bevaring af bofastheden,
og de er derfor ikke tegn på en stigende ‘hyper-mobilitet’.
(overs Fra Kaufmann 2007)(overs. Fra Kaufmann 2007)

• Højere mobilitet kan øge faktorproduktivitet og livskvalitet men er ikke 
nødvendigvis (lige) godt for allenødvendigvis (lige) godt for alle,

– uligheden kan vokse
– mobiliteten kan være påtvunget
– mobiliteten kan underminere /opløse ønskede strukturermobiliteten kan underminere /opløse ønskede strukturer
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Konklusioner om mobilitetsbegrebet (3)

• Vanskeligt at sige noget om mobilitet med universel gyldighed

Konsekvenser af ændringer i mobilitet kan være svære at forudsige• Konsekvenser af ændringer i mobilitet kan være svære at forudsige

• Mangler klare definitioner, og (især) målestokke og indikatorer på 
mobilitet mobilitet 
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Mulige punkter til diskussion

• Kan man tale om mobilitet i ental eller bør det være ’mobiliteter’?

• Supplerer forståelserne hinanden, eller er der afgørende modstrid?

• Hvordan kunne man evt. måle mobilitetens omfang, værdi og betydning 
på samfundsplan? på samfundsplan? 
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