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Ärende Bilaga 
1. Fastställande av dagordning  
2. Val av justerare  
3. Information Samråd 3 Ny järnväg Göteborg-Borås, Trafikverket deltar, 30 min  
4. Beslut Inspel åtgärdsplanering regional transportinfrastrukturplan, 10 min X 
5. Beslut Ordförandebeslut ÅVS 180 X 
6. Beslut Besöksnäringsstrategi, 15 min X 
7. Beslut Företagsjour Sjuhäradslyftet 2021 X 
8. Beslut Länsgemensamt avtal för verksamhetsförlagd utbildning X 
9. Beslut Representant Västra Stambanegruppen X 
10. Beslut Utökad ägarkrets Mediapoolen X 
11. Information Gryning Vård AB X 
12. Förbundsdirektör informerar  
13. Övrig information 

- Strategidagar 
- Gemensamt yttrande VGR som regionplaneorgan 

 

14. Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU  
15. Anmälningsärenden X 
16. Övriga frågor  
17. Delregionalt kollektivtrafikråd, DKR kl 13-15 

a. Information från kollektivtrafiknämnden 
b. Utredning seniorkort 
c. Utvärdering samverkansformer kring kollektivtrafiken 
d. Utvärdering Trafikförsörjningsprogram 2020 och Trafikförsörjningsprogram 2021–2025 
e. Mobilitet på landsbygd 
f. Pandemins påverkan på resandet 

X 

18. Nästa sammanträde 2021-06-04 kl 9.00-12.00  
 
 



Tjänsteskrivelse 
Direktionen 

Ärende: 4 
Datum: 2021-04-07 

Diarienummer: 2020/SKF0142 
Sida 1 (9) 

 
Karin Björklind, Regionutvecklare 
karin.bjorklind@borasregionen.se 
Telefon: 0766-08 41 12 

Åtgärdsplanering regional transportinfrastrukturplan 2022-2033/2037  

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar att anta förslag till åtgärder samt översända detsamma som eget inspel i 
ärendet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
 

 

Sammanfattning av ärendet 
Nedan följer Boråsregionens inspel inom de olika områdena. 
 
Namngivna större åtgärder på väg 
Boråsregionen prioriterar följande åtgärder i Marks kommun: 

• Förbifart Skene, avsiktsförklaring mellan Trafikverket, Västra Götalandsregionen och Marks 
kommun 

• 4 delsträckor utmed väg 156 mellan Skene och kommungränsen till Härryda kommun 
 
Namngivna brister  
Boråsregionens inspelade brister vid förra revideringen är fortfarande aktuella: 

• Väg 27 
• Väg 180 
• Väg 41  
• Väg 156 

 
Förslag på Tema ÅVS:er med utvecklingspotential inom Boråsregionen 

• Cykla på landsbygd knutet till tätorter och besöksnäring 
• Näringslivets behov av anslutningsvägar till det större vägnätet 
• Kollektivtrafikens framkomlighet i stråk 
• Kopplingar i vägnätet för att reducera körsträckor 

 
Förbundets förslag är att tjänstepersonerna inom kommunalförbunden och Västra 
Götalandsregionen ges i uppdrag att arbeta vidare med inspelade teman från delregionerna och ta 
fram ett gemensamt förslag för utredningar inom VGR.  
 
Namngivna åtgärdsområden och potter samt deras storlek (mkr) 
Boråsregionens syn på namngivna åtgärdsområden och storlek jämfört med den nuvarande planen i 
korthet: 

• Cykelåtgärder: Förslaget är att öka medlen och se till att det finns utrymme för åtgärder på 
både statligt och kommunalt vägnät  

• Kollektivtrafikåtgärder: Förslaget är en minskning av medlen till förmån för cykelåtgärder 



Tjänsteskrivelse 
Direktionen 

Ärende: 4 
Datum: 2021-04-07 

Diarienummer: 2020/SKF0142 
Sida 2 (9) 

 
• Trafiksäkerhet och miljö: Förslaget är att behålla tidigare tilldelning 
• Mindre vägnätsåtgärder (sammanslagning av tidigare potter ”smärreåtgärder” och ”mindre 

vägnätspotten”): Förslaget är en ökning av medel för investeringar i det mindre vägnätet 
 
För kollektivtrafikåtgärder inom planen är förbundets förslag att det delregionala kollektivtrafikrådet 
i Boråsregionen framöver utgör plattform för information och diskussion. Detta gäller i synnerhet 
större åtgärder men kan även gälla åtgärder som påverkar flera kommuner, exempelvis i stråk. 
 
Sammanslagningen av de tidigare potterna för smärreåtgärder och mindre vägnätspotten kräver ett 
nytt arbetssätt med tydliga roller för kommun, kommunalförbund, VGR och Trafikverket. Inom detta 
åtgärdsområde är kommunalförbunden en viktig plattform för information, diskussion och 
prioriteringar. 

Ärendebeskrivning 
Allmänt 
Västra Götalandsregionen har beslutat om inriktning och mål för den regionala 
transportinfrastrukturplanen. I den nu aktuella revideringen ska åtgärderna inom planen som helhet 
nå målen, inte varje enskild åtgärd. Det är mycket angeläget att kommande regionala plan får tydlig 
koppling till regionalt beslutade mål och strategier, där kopplingen idag är något vag. Den nya 
struktur som utarbetats av VGR stärker dessa kopplingar. 
 
Med tanke på trögheten i infrastrukturprocesserna där valet av olika åtgärder ger effekt långt fram i 
tiden måste förändringar mot ett mer hållbart transportsystem påbörjas omgående. En styrning mot 
klimatmålen kräver uthållighet och långsiktighet över flera planperioder. 
 
Tidplan framåt 
Västra Götalandsregionen presenterar följande tidplan, med förklarande text 
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Ambitionen är att det till mötet med beredningen för hållbar utveckling, BHU, den 1 juni ska finnas 
ett första förslag till regional transportinfrastrukturplan för åren 2022-2033 för politisk diskussion 
och ställningstagande. Detta gäller under förutsättning att regeringens direktiv kommit och att detta 
inte föranleder några större omtag/justeringar. 
 
För att klara en remisstid på tre månader har ambitionen varit att stegvis förankra med 
kommunalförbunden under hela processen. Vid en dialogrunda med kommunalförbundens 
Direktioner/förbundsstyrelse i februari redovisade Västra Götalandsregionen underlag och 
konsekvensbeskrivningar utifrån de förutsättningar som rådde då.  
 
På BHU den 9 mars redovisades ett antal medskick som infångats från dialogrundan. Samtidigt 
redogjorde Trafikverket för det arbete som pågår med att ta fram samlade effektbedömningar (SEB), 
vilket ger nationellt jämförbara underlag. Utöver ovanstående redovisades att det uppstått en del 
fördyringar på befintliga objekt i planen och att nya kostnadsbedömningar för framtagna 
åtgärdsförslag i olika åtgärdsvalsstudier också indikerar på en högre kostnadsnivå jämfört med 
tidigare beräkningar. 
 
Trafikverket arbetar med att ta fram underlag för såväl befintliga objekt i planen som förslag till nya. 
Ambitionen var att dessa skulle varit klara till BHU 9 mars men har blivit försenade. Detta innebär att 
kommunalförbunden inte tagit del av färdiga underlag för detta skriftliga inspel. Västra 
Götalandsregionen uppmanar trots det kommunalförbunden att skicka in inspel på en övergripande 
prioriteringsnivå som även omfattar övriga åtgärdsområden (utöver namngivna vägåtgärder) då 
dessa övriga åtgärder tillsammans står för mer än 60 % av regional plan. Eftersom tiden är knapp för 
förankring i respektive kommunalförbund ser VGR positivt på om det går att få tidiga indikationer på 
inriktningar/särskilda frågeställningar som särskilt bör beaktas. 
 
Tidplanen för regeringen att fastställa infrastrukturplanen kan inte skjutas fram och därför görs ett 
försök att förankra alternativa åtgärdsförslag på ett extra BHU-presidiemöte vid månadsskiftet 
april/maj. Då finns förhoppningsvis några olika helhetsförslag framme utifrån de två alternativa 
inriktningarna Intermodalitet och Större Åtgärder.  
 
I helhetsförslagen är förhoppningen att namngivna objekt ska ingå, att de följer 
inriktningsunderlaget, är inom kostnadsramen samt att planen som helhet inte bidrar till negativ 
miljöpåverkan. Ambitionen är att det vid det extra BHU-presidiet ska finns möjlighet för tidiga 
politiska ställningstaganden och att VGR får ett besked om hur de ska gå vidare. Detta kommer att 
bearbetas vidare på tjänstemannanivå tillsammans inom VGR och kommunalförbunden inför BHU 1 
juni. 
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Ny struktur i den regionala transportinfrastrukturplanen 
Den nu reviderade strukturen fokuserar på transportsystemets funktioner och ger en förståelse för 
vad åtgärder ska bidra till och ger även en bättre koppling till mål i exempelvis 
Trafikförsörjningsprogrammet. Den nya strukturen i planen har följande åtgärdsområden: 
 
• Större åtgärder i stråk och noder 
• Trimning och effektivisering i stråk 
• Trimning och effektivisering till stråk 
• Statlig medfinansiering till kommunalt vägnät 
• Samfinansiering nationell plan  
• Storstadsåtgärder (Sverigeförhandlingen)  
• Övriga åtgärder 

 
Planen kommer att innehålla:  
 
• Namngivna större åtgärder för väg och kollektivtrafik  
• Namngivna brister som behöver ÅVS (dvs brister som finns i planen 2018-2029 men ännu inte 

utretts) och namngivna brister från planen 2018-2029 som är utredda men där finansiering 
saknas (”på kö för finansiering”).  

• Namngivna åtgärdsområden och potter samt deras storlek (mkr). Medlen per pott fördelas ut på 
åtgärder under planperioden och beslut tas löpande inom respektive beslutad pott.(Ett 
åtgärdsområde, exempelvis Trimning och effektivisering i stråk, kan ha flera 
potter/underkategorier: mindre vägnätsåtgärder, smärre, cykel och kollektivtrafik. 

• Statlig medfinansiering till kommunal infrastruktur 50 % kollektivtrafik, cykel, trafiksäkerhet och 
miljö 

• Medfinansiering av nationell plan (mindre järnvägsåtgärder) 
 

Boråsregionens inspel till regional transportinfrastrukturplan 
Investeringar i transportsystemet behövs för att skapa förutsättningar för framtida hållbara 
transporter, både för personresor och näringslivets transporter. Inom Boråsregionen finns alla typer 
av vägar och alla vägtyper har behov av åtgärder, därmed är bredden på åtgärder viktig. Arbetet med 
flera av de större namngivna väg- och kollektivtrafikåtgärderna i nuvarande plan håller inte satta 
tidsplaner utan förskjuts framåt i tiden, vilket innebär fördyringar och underförbrukning av tilldelade 
medel. Ett sätt att minska underförbrukning är att inkludera ett eller flera reservobjekt som kan 
påbörjas om ett annat objekt fördröjs i tid. 
 
Namngivna större åtgärder på väg 
De stora regionala vägarna har en viktig funktion för hela vägsystemet och utgör en viktig länk i det 
regionala perspektivet. Det större vägnätet har i stort en bra standard, men det finns fortfarande 
vägavsnitt som inte har rätt standard för vägens funktion och dagens trafikbelastning vilket ger 
brister i trafiksäkerhet. 
 
Inom Boråsregionen är väg 156 högt prioriterad och de sex åtgärdsförslag som är möjliga att spela in 
i denna revidering utgör förbundets inspel. 
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Förbifart Skene (två av åtgärdsförslagen). Detta är en åtgärd som lyfts under lång tid av kommunen 
och det har historiskt gjorts utredningar som av olika anledningar inte resulterat i någon åtgärd. Sett 
ur Boråsregionens perspektiv är förbifart Skene viktig ur flera aspekter, där de främsta är 
framkomligheten för kollektivtrafiken, trafiksäkerheten, främst för oskyddade trafikanter, och 
framkomligheten för näringslivets transporter.  
 
Sträckan Kinna-Göteborg är ett prioriterat kollektivtrafikstråk och i Målbild Tåg 2035 utpekad som 
jämförbar med en tågförbindelse. Buss 300 mellan Kinna och Göteborg har idag linjedragning utmed 
Varbergsvägen genom Skene och Kinna tätort. Med en förbifart kan linjedragningen för bussen gå 
utanför tätorten och på så sätt bidra till mindre störningskänslighet för bussen och mindre trafik 
genom tätorten. För påstigande på de fyra hållplatserna för av- och påstigande genom tätorten finns 
alternativa resmöjligheter och en översyn av ytterligare åtgärder kan behövas. 
 
På sträckan genom Skene skär väg 156 genom tätorten och områden med skolor där skolbarn måste 
korsa vägen. En järnvägskorsning i plan med bomfällningstider på fyra min leder till köbildning med 
både restidsförlängning och ökade utsläpp som följd. Det saknas ytor för att anlägga en planskild 
korsning, det enda alternativet är att leda om trafiken utanför tätorten. Detta är framförallt viktigt 
för godstrafiken, men även för andra transporter som inte har start eller mål i Skene. 
 
Medfinansiering av förbifart Skene 
Marks kommun har beslutat att teckna en avsiktsförklaring om medfinansiering av förbifarten. 
Åtgärden ska inkluderas och svara mot inriktning och mål i den regionala transportinfrastrukturen. 
Den ska också motiveras och prioriteras inom kommunalförbundet och Västra Götaland. Då planen 
som helhet inte får bidra till en negativ klimatpåverkan innebär det att om en medfinansierad åtgärd 
riskerar att leda till negativ klimatpåverkan, krävs det kompenserande åtgärder i andra delar av 
planen.  
 
Boråsregionen ställer sig bakom att Marks kommun, VGR och Trafikverket enas i en avtalsförklaring 
om att inkludera förbifart Skene i regional plan, vilket beslutades på Direktionens möte den 12 
februari.  
 
Väg 156, åtgärdsförslag på 4 delsträckor 
Boråsregionen prioriterar åtgärdsförslagen utmed väg 156 i regional transportinfrastrukturplan med 
motiveringen nedan: 
 
Väg 156, mellan väg 40 och Skene, ingår i Västra Götalandsregionens stråk 6 samt i det funktionellt 
prioriterade vägnätet som en regionalt viktig väg. Den är även utpekad som sekundär led för farligt 
gods. Inom stråk 6 har det tidigare gjorts en utredning (ÅVS), ett antal mindre åtgärder är 
genomförda och det tillkommer ytterligare en kortare 2+1 sträcka inom nu gällande plan. 
Även om ett antal mindre åtgärder är genomförda finns det fortfarande betydande brister i 
trafiksäkerhet och tillgänglighet. 
 
ÅVS för väg 156 färdigställdes under 2020 och Boråsregionens prioriterade inspel till regional 
transportinfrastrukturplan omfattar de fyra åtgärdsförslagen för 2+1 sträckor i Marks kommun, från 
kommungränsen till Härryda (vid Källarbacken) och de tidigare beslutade 2+1 sträckorna innan 
rondellen vid infarten till Skene. Resterande sträcka från Källarbacken till riksväg 40 ligger i Härryda 
kommun inom Göteborgsregionen.   
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Trafikmängderna varierar över sträckan och är som högst närmast och genom Skene tätort. De 
redovisade flödena är summerade över båda riktningarna och avser genomsnittligt antal fordon per 
dygn, ett genomsnitt över 7 dagar i veckan. Detta innebär att trafikflödena sannolikt är högre på 
vardagarna och lägre under helgerna. Trafikflödena är under vardagar riktningsuppdelad, med högre 
flöden under morgonen mot väg 40 från Skene och i andra riktningen under eftermiddagen. 
  

Plats Beskrivning Genomsnittligt antal 
fordon per dygn1 

Hällingsjö Vid kommungränsen 6 000 
Hyssna Norr om Hyssnakrysset 3 000 
Norr om Skene  7 000 
Genom Skene Söder om järnvägskorsningen 8 000 

 
Enligt Trafikverket har vägen den lägsta trafiksäkerhetsklassningen, vilket kan hänföras till ett antal 
egenskaper som var och en ger en försämrad trafiksäkerhet och i kombination leder till låg 
trafiksäkerhet. Nedan beskrivs de egenskaper som skapar trafiksäkerhetsbrister. 
 
Alla trafikslag måste färdas utmed vägen eftersom det saknas parallellvägar, vägen är förhållandevis 
smal (8-9 meter), delvis krokig och det saknas vägren. Det ligger kollektivtrafikhållplatser utmed 
vägen där oskyddade trafikanter måste gå utmed vägen för att nå hållplatsen. 
 
Vägen går igenom jordbrukslandskap där jordbruksmaskiner återkommande trafikerar vägen och 
skapar köer då lämpliga sträckor för omkörning saknas. Även tunga transporter kan i den kuperade 
terrängen skapa tillgänglighetsproblem och ses som hinder för jämn hastighet. Under senare tid har 
även mopedbilar blivit allt mer vanligt och de bromsar upp trafiken vilket kan leda till farliga 
omkörningar. 
 
Kollektivtrafikens framkomlighet påverkas av långsamtgående fordon som kan ge längre restider och 
varierande restid mellan dagar och/eller tider, vilket skapar osäkerhet hos resenären. Med tanke på 
att kollektivtrafikstråket är prioriterat i trafikförsörjningsprogrammet och definieras som en sträcka 
jämförbar med ett tåg i Målbild Tåg 2035 är framkomligheten viktig.  
 
För att på sikt vidga Boråsregionens arbetsmarknadsregion och att den växer samman med 
Göteborgs arbetsmarknadsregion är det viktigt att restiderna kortas mellan Kinna/Skene i Marks 
kommun och Göteborg. Dessutom är det viktigt för resenärerna att variationen mellan restiden 
mellan dagar och/eller mellan olika tider på dagen är så liten som möjligt. Detta för att resenären ska 
kunna planera sin resa optimalt. 
 
Prioriteringar mellan större åtgärder inom Västra Götaland 
Vid prioritering av åtgärder inom västra Götaland för namngivna större vägåtgärder förutsätts att 
hänsyn tas till de omfattande brister som råder utmed väg 156. Speciellt är det trafiksäkerhets-
aspekten som väger tungt tillsammans med de höga trafikflödena som överskrider vägens standard.  

 
1 Trafikflödena redovisas enbart avrundade eftersom de baseras på korttidsmätningar och innehåller ett mått 
av osäkerhet. 
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Namngivna brister  
Boråsregionens inspelade brister vid förra revideringen är fortfarande aktuella: 
Väg 27 
Väg 180 
Väg 41 
Väg 156 
 
För väg 156 är ÅVS-studien färdig med förslag på åtgärder och samlade effektbedömningar för de 
större åtgärdsförslagen. ÅVS:erna för väg 27 och väg 180 kommer att slutföras under 2021 och 
åtgärdsförslagen kan ingå i prioriteringarna vid nästa revidering av regional 
transportinfrastrukturplan. 
 
Förslag på Tema ÅVS:er med utvecklingspotential inom Boråsregionen 
• Cykla på landsbygd knutet till tätorter och besöksnäring 

Utanför centralorterna i medlemskommunerna finns tätorter med potential för ökat cyklande, 
både för studie- och arbetsresor men även kopplat till besöksmål. 

 
• Näringslivets behov av anslutningsvägar till det större vägnätet 

Vägnätet i Boråsregionen består av ett omfattande mindre vägnät. Det råder i dag brister på det 
mindre vägnätet som kan bero på bärighetproblem, låg standard generellt, siktsvårigheter, 
vinterväghållning, undermåligt underhåll och kärlskador.  
 
Framkomlighet är en viktig fråga för ett rikt näringsliv och kommunerna är angelägna om att 
företagen ska kunna bedriva och utveckla sin verksamhet på ett optimalt sätt oavsett geografisk 
placering. Därför behövs en utredning över vilka vägnät som är viktiga för näringslivets 
transporter. 

 
• Kollektivtrafikens framkomlighet i stråk 

För att öka attraktiviteten för kollektivtrafik föreslår förbundet att kollektivtrafiksstråk utreds där 
ett antal åtgärder inkluderas över stråket för att öka attraktivitet och tillgänglighet. Enstaka 
åtgärder utmed en sträcka ger små förbättringar för resenärerna och därför krävs ett paket av 
åtgärder över en längre sträcka. 

 
• Kopplingar i vägnätet för att reducera körsträckor 

Det finns åtgärder som framöver kan bidra till ett hållbart resande. Exempel på detta är vägar 
som knyter ihop två större vägar men som idag väljs bort pga låg standard. Om den kortare 
vägen är ett attraktivt val ger det en kortare resväg och mindre belastning på klimatet. En 
utredning av möjligheterna kring genare sträckningar är ett alternativ på nytt sätt att arbeta med 
transportinfrastrukturnätet.  

 
Förbundets förslag är att tjänstepersonerna inom kommunalförbunden och Västra 
Götalandsregionen ges i uppdrag att arbeta vidare med inspelade teman från delregionerna och ta 
fram ett gemensamt förslag för utredningar inom VGR.  
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Namngivna åtgärdsområden och potter samt deras storlek (mkr) 
Boråsregionens syn på namngivna åtgärdsområden och storlek jämfört med den nuvarande planen i 
korthet: 
 
Cykelåtgärder: Förslaget är att öka medlen och se till att det finns utrymme för åtgärder på både 
statligt och kommunalt vägnät  
 
Kollektivtrafikåtgärder: Förslaget är en minskning av medlen till förmån för cykelåtgärder 
 
Trafiksäkerhet och miljö: Förslaget är att behålla tidigare tilldelning 
 
Mindre vägnätsåtgärder (sammanslagning av tidigare potter ”smärreåtgärder” och ”mindre 
vägnätspotten”): Förslaget är en ökning av medel för investeringar i det mindre vägnätet 
 
Cykelåtgärder 
Behovet av investeringar är stort och det måste finnas utrymme för åtgärder på både statligt och 
kommunalt vägnät. Statlig medfinansiering till kommunala cykelvägar är efterfrågad och bidrar till 
förbättrad säkerhet och framkomlighet för cyklisterna. I flera mindre orter saknas kommunala vägar 
vilket innebär att kommunen inte har möjlighet att investera i cykelvägar på egen hand, men de höga 
byggkostnaderna för Trafikverkets byggnation gör det svårt för kommunerna att finansiera dessa. En 
förutsättning för att bygga cykelvägar utmed statligt vägnät är att kostnaden per meter cykelväg 
minskar, eller att 50/50 finansieringen ändras så att kommunerna står för en lägre andel av 
kostnaderna. 
 
Kollektivtrafikåtgärder 
För kollektivtrafikåtgärder inom planen är förbundets förslag att det delregionala kollektivtrafikrådet 
i Boråsregionen framöver utgör plattform för information och diskussion. Detta gäller i synnerhet 
större åtgärder men kan även gälla åtgärder som påverkar flera kommuner, exempelvis i stråk. 
Det är också en fördel om DKR kan användas som en arena för att diskutera kommande trafikplaner 
inom Västtrafiks uppdrag för resor över kommungränserna. 

Trafiksäkerhet och miljö  
Dessa medel leder till åtgärder som kommunerna prioriterar, även om det rör sig om små medel är 
dessa åtgärder mycket uppskattade. 
 
Sammanslagning av potter (smärre åtgärder och det mindre vägnätet). 
Sammanslagningen av de tidigare potterna för smärreåtgärder och mindre vägnätspotten kräver ett 
nytt arbetssätt med tydliga roller för kommun, kommunalförbund, VGR och Trafikverket på 
tjänstepersonsnivå. Det finns behov av en årlig avstämning gällande de större åtgärderna inom 
denna pott där kommunalförbundet är en viktig plattform för information, diskussion och beslut.  
  
Vägnätsåtgärder (det mindre vägnätet) 
Det omfattande mindre vägnätet har en viktig funktion för att möjliggöra transport till det större 
vägnätet och till starka stråk. Dessa vägar är i stort behov av åtgärder och utan underhåll och 
reinvesteringar kommer större investeringar att krävas på sikt. Även om det är få som nyttjar vägen 
är det ofta enda möjligheten att nå det större vägnätet, detta gäller både för person- och godstrafik. 
Det är därför viktigt att Trafikverket underhåller det mindre vägnätet, vilket inte varit tillräckligt 
prioriterat i nu gällande plan. I den nu påbörjade revideringen av nationell plan lyfter Trafikverket 
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behovet av att ta tillvara det befintliga vägnätet och att underhålla det mindre vägnätet, vilket är 
glädjande. 
 
Det råder i dag brister på det mindre vägnätet inom Boråsregionen som kan bero på 
bärighetsproblem, låg standard generellt, siktsvårigheter, eftersatt vinterväghållning, undermåligt 
underhåll och kärlskador. Det saknas ofta alternativa vägar vilket innebär att vägen används för alla 
typer av transporter; boende, skolskjutsar, näringsliv och samhällsservice. Allt sammantaget innebär 
nedsatt trafiksäkerhet. Framkomlighet är en viktig fråga för ett rikt näringsliv och kommunerna är 
angelägna om att företagen ska kunna bedriva och utveckla sin verksamhet på ett optimalt sätt 
oavsett geografisk placering. 
 
Övriga åtgärdsområden  
Potten Samfinansiering av järnväg måste vara kvar för att genomföra åtgärder på det regionala 
järnvägsnätet och ge förutsättningar för att nå målen i Målbild tåg, delmål 2028. Ansvaret för hela 
järnvägsnätet ligger i nationell plan och Trafikverket prioriterar åtgärderna. Men de regionala 
järnvägarna har svårt att komma med i prioriteringarna och därför har det i regional plan avsatts 
medel för att understryka vikten av det regionala järnvägsnätet i regionen. Boråsregionen ser att 
behovet av att denna tilldelning ligger kvar. 
 
Åtgärdsförlagen på Kust- till kustbanan mellan Göteborg och Borås är ett viktigt komplement till den 
nya stambanan och bör ingå som en del i prioriteringen av ny Stambana Göteborg-Borås. Den nya 
stambanan ligger högst i regionens prioriteringar till nationell plan. 

Expedieras till 
Västra Götalandsregionen 
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Karin Björklind, Regionutvecklare 
karin.bjorklind@borasregionen.se 
Telefon: 0766-084112 
 
Remiss Åtgärdsvalsstudie väg 180 

 FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar att genom ordförandebeslut underteckna det gemensamma yttrandet 
gällande ÅVS 180 efter diskussion på beredning hållbar regional utveckling Sjuhärad, BH7 
 

Ärendebeskrivning 
I regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 finns väg 180 utpekad som en brist som behöver 
utredas i form av en åtgärdsvalsstudie (ÅVS). Detta för att föreslagna större åtgärder ska kunna 
spelas in i kommande revideringar av den regionala transportinfrastrukturplanen. 
 
ÅVS väg 180 påbörjades under 2020 och en slutrapport är skickad på remiss till berörda kommuner 
och kommunalförbund. Sista datum för yttrande är den 14 maj 2021, en förlängd svarstid medgavs 
ej. 
 
För att hantera denna remiss och ge ett underbyggt gemensamt yttrande är förslaget att yttrandet 
behandlas av beredningen för hållbar regional utveckling Sjuhärad, BH7, på mötet 12 maj och 
därefter undertecknas av ordförande.  

Expedieras till 
Västra Götalandsregionen 
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EvaLotta Petersson, Projektledare 
evalotta.petersson@borasregionen.se 
Telefon: 0709-487336 

Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen rekommenderar medlemskommunerna att anta Besöksnäringsstrategi Boråsregionen 
Sjuhärad 2025 och ger kansliet i uppdrag att utreda formerna för genomförandet av strategin 
 

 

Ärendebeskrivning 
Besöksnäringen är en del av näringslivet och har de senaste tio åren pekats ut som Sveriges nya 
basnäring. Detta med anledning av tillväxttakten i både omsättning och antal sysselsatta. Det har 
tidigare genomförts projekt för att skapa ett samarbete mellan kommunerna i syfte att stärka 
besöksnäringen. Det senaste slutfördes 2014 och en av slutsatserna var att det saknas en huvudman 
som ansvarar för att samordna och utveckla arbetet inom turismen.  
 
Ett tidigare tillväxtprojekt, Cykla & Vandra i Sjuhärad, har fortsatt genom att fem av kommunerna 
arbetar tillsammans, vilket har slagit väl ut. Det görs också enskilda samarbeten kommuner emellan, 
men utan kontinuitet. Nuvarande tillväxtprojekt, Destination Boråsregionen, har som syfte att ta fram 
en gemensam strategi för besöksnäringen och en strategi för hur medlemskommunerna samverkar i 
frågan.  
 
Inför att kommunalförbundet införde en ny modell för fördelning av tillväxtmedel, gjordes en analys av 
näringslivets behov (Behovsanalys Näringslivet i Sjuhärad – Kontigo april 2019), där ett av behoven var 
stärkt attraktionskraft. Besöksnäringen är ett verktyg av flera för att stärka attraktionskraften. I Västra 
Götalands regionala utvecklingsstrategi, som antogs i februari 2021, pekas fem områden ut som är av 
särskilt stor betydelse för regionens konkurrenskraft och tillväxtpotential. Besöksnäring samt kulturella 
och kreativa näringar är ett av de områdena. 
 
Detta förslag till besöksnäringsstrategi är framtaget av ansvariga tjänstepersoner i respektive kommun. 
Kairos Future har varit processledare och även gjort djupintervjuer med nyckelpersoner samt lett 
workshops där näringsliv, politiker och tjänstepersoner deltagit. Förslaget är framarbetat utifrån 
identifierade möjligheter, utmaningar, förutsättningar, styrkor och trender och innehåller ett antal 
byggstenar; vision (vart vi vill), mission (varför vi gör detta), positionsteman (där vi kan ta en position i 
konkurrens med andra), strategier (vad vi ska göra) och förutsättningar. 
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Vision 
Boråsregionen/Sjuhärad – det givna valet i Väst för närodlade globetrotters och aktiva upptäckare 
 
Mission 
Utveckla besöksnäringens utbud och stärka kommunikationen mot potentiella och befintliga besökare 
och invånare 
 
Positionsteman 

• Koppla av och på i naturen 
• Lära och uppleva design, konst, textil 
• Träna och tävla för bättre hälsa 

 
Strategier 

• Utveckla digitala och fysiska tillgängligheten 
• Omvärldsbevakning och analys 
• Produkt-, affärs- och destinationsutveckling (behålla småskaligheten) 
• Lyfta matupplevelserna 
• Paketera mera (bo, äta, göra) 
• Göra invånare till stolta ambassadörer 

 
Förutsättningar: 

• Tillsammans är vi starka! Samling runt destination Boråsregionen Sjuhärad 
• Hållbar utveckling – 1 Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt, 2 Bra för boende och 

besökare, 3 Fler besökare när och där det inte är fullt, 4 Fler jobb och jobb som går att leva på. 
Dessa fyra punkter är vägledande principer i Hållbarhetsklivet, Turistrådet i Västsveriges plan, 
som denna strategi ska grunda sig på 

 
Förslaget innehåller även en bilaga med ett antal idéer som kommit fram under workshops och samtal, 
vilka kan vara användbara vid genomförandet.  
 
Under våren har politiken i de olika kommunerna fått information och en presentation av arbetet.  
Nästa steg är att ta fram förslag på formerna för genomförandet av strategin.  

Expedieras till 
Medlemskommunerna 
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Bakgrund
Besöksnäringen har vuxit mycket under de senaste 

tio åren och ses numera som en av Sveriges 

basnäringar. Det har genomförts projekt tidigare för 

att skapa ett samarbete mellan kommunerna i syfte 

att stärka besöksnäringen. Det senaste slutfördes 

2014 och en av slutsatserna var att det saknas en 

huvudman för som ansvarar för att samordna och 

utveckla arbetet inom turismen. 

Ett tidigare tillväxtprojekt, Cykla & Vandra i Sju-

härad, har fortsatt genom att fem av kommunerna 

arbetar tillsammans. Det görs också enskilda sam-

arbeten kommuner emellan, men utan kontinuitet. 

Nuvarande tillväxtprojekt, Destination Borås-

regionen, har som syfte att ta fram en gemensam 

strategi för besöksnäringen och en strategi för hur 

medlemskommunerna samverkar i frågan. 

Ytterligare förstärkning

Inför att kommunalförbundet införde en ny modell 

för fördelning av tillväxtmedel, gjordes en analys av 

näringslivets behov*, där ett av behoven var stärkt 

attraktionskraft. Besöksnäringen är ett verktyg av 

flera för att stärka attraktionskraften.

I Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi, 

som antogs i februari 2021, pekas fem områden ut 

som är av särskilt stor betydelse för regionens 

konkurrenskraft och tillväxtpotential. Besöksnäring 

samt kulturella och kreativa näringar är ett av de 

områdena.

*Behovsanalys Näringslivet i Sjuhärad – (Kontigo april 2019) 
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Besöksnäring och regional utveckling
Besöksnäringen är en del av näringslivet och har de 

senaste tio åren pekats ut som Sveriges nya basnäring. 

Detta med anledning av tillväxttakten i både omsättning 

och antal sysselsatta. Enligt Tillväxtverket omsatte 

besöksnäringen i Sverige 306 miljarder kr år 2019, 

varav ca två tredjedelar landar i den lokala ekonomin. 

Besökare handlar i våra butiker, äter på restauranger, 

bor på våra boendeanläggningar, betalar för att delta i 

aktiviteter osv. Detta bidrar i sin tur till att våra 

näringsidkare ökar sin omsättning och kan t ex utöka 

öppettider, vilket genererar bättre kommersiellt utbud 

för våra invånare. Det gör också att näringsidkaren kan 

t ex anställa fler personer eller själv leva på sitt arbete, 

vilket ökar sysselsättningen. Besöksnäringen är också 

en näring som många kommer i kontakt med som ett 

första jobb.

Att besökare kommer till oss och får fina upplevelser 

gör platsen attraktiv o bidrar till att fler vill bo eller 

arbeta på platsen. Besöksnäringen är viktigt för att 

skapa attraktionskraft, även om det är andra faktorer 

som också bidrar.

Fördelning besöksnäringens omsättning i Sverige
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Processen
Arbetet har pågått ca ett år och under hösten 2020 

har vi anlitat en konsult, Kairos Future, för att leda 

oss i processen. Det har inneburit djupintervjuer 

med nyckelpersoner, tre halvdagsworkshops 

tillsammans med företrädare och aktörer inom 

Boråsregionen/Sjuhärads besöksnäring arbetat 

med att ta fram en ny vision och strategi som ska 

vägleda vårt arbete de kommande fem åren. Över 

40 företagare, tjänstemän och politiker har varit 

involverade i processen. Tillsammans har vi hittat 

fram till en strategi som vi alla kan samlas bakom, 

som kan leda oss in i framtiden och som möter de 

utmaningar och krav som ställs på oss i en allt mer 

snabbrörlig och komplex omvärld 

Stort tack 

till alla som varit delaktiga i processen – genom 

intervjuer, i workshops, i diskussioner och som 

bollplank.

Nätverket för besöksnäring består av ansvariga för 

besöksnäringsfrågor i medlemskommunerna –

Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 

Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda 

samt Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

5
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Boråsregionen Sjuhärad idag

En attraktiv region som erbjuder mycket

• Rikt kulturarv och historia

• Konst, textil, mode och design

• Naturen och skogen är en styrka

• Stort aktivitetsutbud; cykling, vandring, skidåkning, 

friluftsliv

• Stort utbud av små reseanledningar, guldkorn

• Varierat utbud i regionen

Nuläge 6

6



Boråsregionen Sjuhärad idag

I ett bra läge

• Tillgängligt och nära – lätt att ta sig hit 

• Storstadsnära landsbygd

En kreativ plats med driv

• Starka entreprenörer, företagande med driv

• Få året runt-entreprenörer

• Kreativa föreningar med driv

Men med en otydlig profil

• Borås och Ulricehamn de stora besöksmålen; övriga 

lite i skymundan

• Otydlig profil

Nuläge 7
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Möjligheter

• Att utveckla regionen till en mer hållbar 

turistdestination; miljö, ekonomi och det sociala

• Satsa på nära besökare och hemester

• Ta tillvara på närheten till Landvetter

• Locka besökare från grannländer, Tyskland och 

Stockholm

• Tillgänglighet och transporter

• Få invånare i regionen att bli ambassadörer

• Bygga ett VI-värdskap

• Ta till vara på det ideella engagemanget i 

regionen

• Företagandet och driv i regionen är en styrka

• Engagera dessa grupper i besöksnäringen

8
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Möjligheter

• Skapa paket där vi kopplar samman aktiviteter, 

med boende, med mat

• Kan koppla ihop det stora med det småskaliga

• Utveckla naturupplevelserna för att locka fler 

och för att tjäna pengar

• Satsa på aktiv semester, olika målgrupper, 

nischer

• Bygga vidare på det unika textilarvet

• Nyttja den rika kultur och historia som finns i 

regionen 

• Utveckla och synliggöra matutbudet, lokalt och 

närproducerat

• Arbeta mer med storytelling

• Förstärka varumärket

• Samverkan över länsgränser – turister ser inga 

gränser

9



Utmaningar

• Att skapa Covid-säkra upplevelser och förstå sig 

på det nya normala

• Det är ett minskat resande, affärsresande och 

generellt, hur får vi dem att komma?

• Hur kan vi säkra evenemang och event?

• Dåligt med resurser hos de små aktörerna

• Hitta sätta att synliggöra det småskaliga 

• Minskad handelsturism och e-handel som 

utmanar. 

• Vi behöver locka med annat och hur får vi dessa 

besökare tillbaka?

• Att bygga ett gemensamt varumärke för en 

spretig region
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Utmaningar

• Möta de ökade kraven på hållbarhet och 

hantera klimatutmaningarna

• Att bygga trovärdighet och visa på det genuina 

för en allt mer medveten och kritisk resenär

• Hitta rätt kompetens och personal

• Öka den digitala mognaden hos våra små 

aktörer

• Få besökare att spendera. Hur tjäna pengar på 

natur?

• Säsongsförlängning

• Hitta samarbeten som möjliggör paketering

• Göra det lättare att ta sig runt i regionen och 

mellan besöksmål
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7 identifierade viktiga trender i omvärlden 

1. Ökad efterfrågan på naturupplevelser

2. Fler vill resa närmre

3. Efterfrågan på hållbara upplevelser ökar 

4. Det genuina, personliga, äkta och lokala ökar i 

värde

5. Fler önskar interaktiva upplevelser

6. Digital tillgänglighet – före, under och efter resan 

– blir viktigare

7. Ökat fokus på hälsa och en hälsosam livsstil

12



1 Ökad efterfrågan på naturupplevelser

Vi ser att i ett mer urbant och digitalt samhälle finns 

en större längtan till naturen. I det framväxande 

digitala samhället ser vi även tendenser till 

stressrelaterade sjukdomar till följd av ett mer 

uppkopplat vardagsliv och höga prestationskrav 

både på jobbet och på fritiden. Naturen blir en 

arena där vi kan distansera från tekniken och 

återhämta oss.

Förutom avslappning och vila kan naturen vara en 

arena för träning och aktiva upplevelser som istället 

handlar om hälsa och utmaning. Vi kan se att 

intresset för aktiviteter så som vandring och cykling 

ökar starkt. 

7 identifierade viktiga trender i omvärlden

• Mountainbiking. Foto: Mats Lind
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2 Fler vill resa närmre
Våra undersökningar visar på en trend där att allt fler associerar att vara på semester i hemlandet med 

hög status medan allt färre anser att det är hög status med exotiska upplevelser och att resa till platser 

där andra inte varit.

Som en följd av tidspress och effektivisering av vårt vardagsliv ser vi att huvudsemestern har blivit kortare 

(färre dagar) men även när det gäller avståndet (mer sällan exotiska resmål, oftare inhemska 

destinationer). I Kairos Futures resvaneundersökning hos skandinaviska resenärer 2020 ser vi att korta 

helgresor är vad de flesta skandinaver har för avsikt att spendera mer pengar på framöver. Det här beror 

sannolikt delvis på ett ökat hållbarhetsfokus, men kanske också på att innehållet i resan blivit viktigare än 

själva destinationen, i takt med ökad resvana. 

Möjligheten till unika upplevelser i närområdet ökar således i värde.

7 identifierade viktiga trender i omvärlden
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3 Efterfrågan på hållbara upplevelser ökar 
Arbetet med långsikt hållbarhet blir en allt viktigare del av destinations-utvecklingsarbetet när turismen ökar. 

De ökade kraven på hållbarhet (social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet) drivs idag i hög grad också av 

näringslivet. Företag som inte visar omsorg om klimatet och samhället riskerar att bli straffade av sina 

konsumenter och kunder. På många håll växer nu nya affärslösningar, system och kompetens inom nya 

energisystem, transport- och logistiksystem och cirkulär ekonomi fram som blir en naturlig del av en 

långsiktigt hållbar besöksnäring. 

7 identifierade viktiga trender i omvärlden
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4 Det genuina, personliga, äkta och lokala 
ökar i värde

• I en allt mer digital och tillrättalagd värld längtar vi 

efter det äkta. Vi vill uppleva äkta natur och 

kulturupplevelser. Runt om i världen söker 

besökare efter lokala guldkorn utanför de 

tillrättalagda turistfällorna. 

• De äkta och genuina upplevelserna, där viss 

friktion är en del, kommer troligtvis ha en stark 

attraktionskraft framåt. Framväxten av initiativ 

som ”Airbnb experiences” och ”Meet the local” 

där besökare kopplas samman med lokala 

invånare för att få en inblick i deras vardagsliv är 

ett typiskt exempel på efterfrågan på det äkta och 

genuina. 

7 identifierade viktiga trender i omvärlden
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5 Fler önskar interaktiva upplevelser

• Som ett led av ökad konkurrens om besökarens 

uppmärksamhet finns även en ökad förväntning 

på upplevelsen. Idag räcker det inte längre att ha 

en statisk och passiv upplevelse för att känna 

”wow”. I dagens ”spelifierade” värld där besökare 

blivit vana vid digitaliserade och interaktiva 

upplevelser, speglas även detta av på de fysiska 

upplevelserna. Man vill känna och klämma, lära 

sig något nytt, utveckla nya färdigheter, tycka till 

och vara medskapande för att få mesta möjliga 

utbyte av upplevelsen. 

7 identifierade viktiga trender i omvärlden
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6 Digital tillgänglighet – före, under och efter 
resan – blir viktigare
De delar av resecykeln som handlar om inspiration, inhämtning av information och bokning har de 

senaste åren digitaliserats i en snabbare takt. För att ens bli påtänkt som resmål eller aktivitet är det idag 

ett måste att finnas i de digitala kanaler där potentiella besökare befinner sig och letar information. 

Vi förväntar oss också bättre tjänster och applikationer för att kunna göra vad vi vill, hur vi vill, när vi vill, 

där vi är. Smartphoneutvecklingen är en viktig komponent i människors förändrade köp- och 

konsumtionsbeteenden, inte minst av upplevelser. Kartor, leder, information om platsen och utbudet 

runtikring t.ex.

Att möjliggöra för besökare att dela med sig av sin upplevelse samt se till att svara på inlägg och 

recensioner på sociala plattformar blir viktigare.

7 identifierade viktiga trender i omvärlden
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• Vi ser ett allmänt ökat intresse för hälsa, såväl 

fysisk och mental, och allt fler försöker hitta vägar 

till en hälsosammare livsstil. 

• Siffror från SCB visar att 7 av 10 svenskar 

motionerar eller idrottar minst en gång i veckan, 

där utomhusträning är det vanligaste, och det 

pratas allt mer om motion som en medicin mot 

stress, ångest och andra sjukdomar.

• Samtidigt gäller detta in hela befolkningen. Ett 

annat segment rör sig istället mot ökad övervikt 

och sämre hälsa. 

7 identifierade viktiga trender i omvärlden

7 Ökat fokus på hälsa och en hälsosam livsstil
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Identifierade osäkerheter

• Covid-19

• Resenärer kräver mer flexibilitet vid 

bokning/avbokning

• Ekonomin – vad händer när stöden 

försvinner, finns alla företag kvar? Hur ser 

hushållens ekonomi ut framöver?

• Fortsatta reserestriktioner, hur länge?

• Fortsatta restriktioner kring 

folksamlingar/event, hur länge?

• Hemester; fortsatt intressant post-Covid?

• En otryggare framtid?

• Klimat/väder

• Otrygghet/terrorism

20



Vision

Positionsteman

Strategi

Förutsättning

Mission

3. Fler besökare när och där det inte är fullt

4. Fler jobb och jobb som går att leva på

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt 

2. Bra för boende och besökare

Tillsammans är vi starka!

Samling runt destination Boråsregionen Sjuhärad

Hållbar utveckling

Utveckla 

digitala och 

fysiska

tillgängligheten

Omvärlds-

bevakning 

och analys

Produkt-, affärs-

och destinations-

utveckling 

(behålla små-

skaligheten)

Lyfta mat-

upplevelserna

Paketera mera 

(bo, äta, göra)

Göra invånare 

till stolta 

ambassadörer

Koppla på och 
koppla av i naturen

Lära och uppleva 
design, konst, textil

Träna och tävla för 
bättre hälsa 

Utveckla besöksnäringens utbud och stärka kommunikationen 
mot potentiella och befintliga besökare och invånare

Boråsregionen/Sjuhärad
– det givna valet i Väst för närodlade 
globetrotters och aktiva upptäckare

Strategins byggstenar
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Vision: Det givna valet i Väst för närodlade globetrotters och 

aktiva upptäckare

Besöksnäringen i Boråsregionen Sjuhärad behöver 

något att samlas kring, en riktning för det framtida 

gemensamma arbetet. Genom att ta till vara, samla 

och utveckla våra styrkor skapas förutsättningar för 

att skapa en stark besöksdestination med en tydlig 

profil. Att besöka Boråsregionen Sjuhärad ska var 

ett givet val för de som reser och vill resa till 

Västsverige.

Vi vill bli en destination som attraherar närodlade 

globetrotters; nyfikna besökare som vill uppleva 

och lära sig om det lokala, om kultur, få nya intryck 

och utvecklas. Vår destination ska stå högst upp på 

önskelistorna bland aktiva upptäckare som vill ha 

spännande naturupplevelser och aktiviteter av 

högsta klass, som vill röra på sig och som månar 

om att de själva och de i deras närhet ska må bra. 
22



Vision: Det givna valet i Väst för närodlade globetrotters och 

aktiva upptäckare

Vi vill bli en destination som attraherar närodlade 

globetrotters; nyfikna besökare som vill uppleva 

och lära sig om det lokala, om kultur, få nya intryck 

och utvecklas. Vår destination ska stå högst upp på 

önskelistorna bland aktiva upptäckare som vill ha 

spännande naturupplevelser och aktiviteter av 

högsta klass, som vill röra på sig och som månar 

om att de själva och de i deras närhet ska må bra.
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Vision: Det givna valet i Väst för närodlade globetrotters och 

aktiva upptäckare

• I en allt mer snabbrörlig och tumultartad 

omvärld vill Boråsregionen Sjuhärad vara en 

besöksdestination som bidrar till höja 

besökares och invånares välmående, såväl 

fysiskt som mentalt. Visionen uppmanar till 

rörelse, till en aktiv livsstil, och till att få fler 

människor att bege sig ut och uppleva, både 

kultur och natur. 

• Vi vill erbjuda upplevelser som uppmuntrar till 

lärande, nytänkande, interaktivitet och 

idéutbyte. Boråsregionen Sjuhärad vill vara en 

mötesplats för besökare och invånare. 

• Vi vill skapa våra egna, extra unika, 

Sjuhäradsupplevelser genom att bli bäst på att 

kombinera kultur med natur. 

• Vi eftersträvar en tillväxt för regionens 

besöksnäringsföretag och närliggande 

verksamheter. 
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Mission: Utveckla besöksnäringens utbud och stärka 

kommunikationen mot potentiella och befintliga besökare och invånare

• Genom att utveckla och kvalitetssäkra utbudet 

blir vi attraktiva för fler potentiella besökare, 

både utanför och inom regionen.

• Genom en förstärkt gemensam kommunikation 

med tydliga budskap som samlar 

destinationen når vi fler.

• Detta förväntas öka antalet besökare till 

regionen, öka sysselsättning och öka 

omsättningen inom besöksnäringen. En välkänd 

och attraktiv destination förhöjer även 

livskvalitén för de som bor, verkar och besöker 

regionen.
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Position: Koppla på och koppla av i naturen

• Boråsregionen Sjuhärad ska utveckla sin 

position inom naturturism.

• Naturen är en av Boråsregionen Sjuhärads 

främsta tillgångar. Genom att gemensamt ta 

fram och utveckla fantastiska naturupplevelser 

så skapas fler och starkare besöksanledningar 

året runt.

• Vi ska erbjuda naturaktiviteter i hög klass; 

välutvecklade vandrings-, cykel- och kanotleder 

som sträcker sig mellan kommunerna samt 

fiskeupplevelser av högsta rang.

• Möjligheten till skidåkning, både utför och på 

marken, ska locka besökare året runt!

• Möjligheten att uppleva naturen från en 

cykelsadel ska locka både nybörjare och erfarna 

cyklister i alla åldrar. Detta ska göra oss till en 

av Västsveriges bästa cykeldestinationer. 

• Vår natur ska vara en arena för välmående och 

hälsa, en arena där besökarna kan varva ner 

och koppla av.   
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Position: Lära och uppleva design, konst, textil

• Boråsregionen Sjuhärad ska ta en position

inom design, textil, hantverk och utomhuskonst.

• Vi ska vara ett av de främsta besöksmålen inom 

det här segmentet. För den som vill uppleva 

mode och lära sig mer om textil, design och 

textilhistoria ska Boråsregionen Sjuhärad vara 

det givna valet. 

• Att kunna ta del av, och bidra till, regionens 

stolta hantverks- och formgivningstradition ska 

vara en stor besöksanledning. Vi vill även 

bygga ut utbudet av och kännedomen om vår 

utomhuskonst. 

• Vår unika kombination av design, textil, 

hantverk och utomhuskonst med 

naturupplevelser skapar rubriker och får oss att 

sticka ut från mängden. 
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Position: Träna och tävla för bättre hälsa 

• Boråsregionen Sjuhärad ska bevara och 

utveckla sin position inom hälsa, idrott och 

träning.

• Vi ska vara det givna valet för aktiva besökare 

och ha en tydlig profil som en aktiv destination 

där hälsa och välmående, såväl fysisk som 

mental, samt rörelse är i centrum. Regionen ska 

vara en plats där alla, från gemene man och 

kvinna till elitidrottare, kan stärka sin hälsa och 

sitt välmående.

• Vi ska vara kända för våra stora och fina 

idrottsanläggningar vilka lockar föreningar från 

hela Sverige och Europa. Vi vill att allt fler deltar 

i våra tävlingar och lopp och att våra 

träningsläger i världsklass är vida kända. 

• Vi vill utveckla vår position som den naturliga 

arenan för multisport-evenemang och förmå allt 

fler nationella och internationella idrottsgrenar 

att vilja lägga sina mästerskap i Sjuhärad.
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Strategi: Utveckla digital och fysisk tillgänglighet (mobilitet, 

marknadsföring och sälj) 

• För att nå ut till fler besökare behöver vi 

förstärka vår digitala närvaro och 

kommunikation.  

• För att underlätta rörelse till och inom regionen 

behöver vi vara med i utvecklingen av nya och 

bättre mobilitetslösningar. 
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Strategi: Omvärldsbevakning och analys

• För att hänga med i en allt mer snabbrörlig och 

komplex värld krävs det att vi arbetar 

kontinuerligt med att bevaka och analysera vår 

omvärld. Vi behöver stärka våra analytiska 

kompetens inte minst när det kommer till att 

hantera dataströmmar.  

30



Strategi: Produkt-, affärs- och destinationsutveckling (behålla 

småskaligheten)

• För att stärka attraktionskraften vill vi lyfta fram 

befintligt utbud och stimulera till fler, attraktiva 

och unika guldkorn. Vi vill främst jobba med att 

bibehålla och stärka småskaligheten.
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Strategi: Lyfta matupplevelserna 

• Matutbudet på platsen en är viktig beståndsdel i 

ett minnesvärt besök och får folk att vilja 

komma tillbaka. Därför behöver vi lyfta 

matupplevelserna. Det lokala, närproducerade 

och våra unika smaker blir en viktig strategi 

framåt. 
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Strategi: Paketera mera (bo, äta, göra)

• Ett litet guldkorn räcker kanske inte för att 

motivera någon att resa till Sjuhäradsregionen. 

Därför behöver vi lyfta fram och visa på hur en 

semesterupplevelse kan se ut i sin helhet. Att 

möjliggöra egenpaketering av bo, äta, göra, på 

ett illustrativt sätt, eller även som färdiga 

bokningsbara paket blir en viktig strategi.
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Strategi: Göra invånare till stolta ambassadörer

• En av de viktigaste resanledningarna är att 

besöka släkt och vänner. En av de viktigaste 

informationskällorna är också släkt och vänner. 

Därför är en nyckelstrategi att göra invånarna i 

Sjuhäradsregionen till ambassadörer.
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Förutsättning: Samling runt destination Boråsregionen Sjuhärad

• Det krävs att det inom Boråsregionen Sjuhärad 

finns en väl etablerad samsyn kring vart vi vill 

och att aktörerna inom besöksnäringen 

samarbetar tightare och genomför satsningar 

tillsammans.

• Mot 2025 behöver vi se till att vi drar nytta av 

varandra och att vi inte ser varandra som 

konkurrenter. En större kunskap inom näringen 

rörande vilka vi är som verkar inom 

besöksnäringen och vi gör är nödvändigt om vi 

ska kunna hjälpa varandra att växa. 

• För att lyckas med strategin och för att bli 

framgångsrika mot 2025 krävs det således att vi 

arbetar gemensamt, med gemensam 

finansiering och budget över 

kommungränserna. 
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Förutsättning: Hållbar utveckling

• Ett genuint hållbarhetstänk ska genomsyra alla 

de aktiveter och satsningar som görs inom 

besöksnäringen de kommande 5 åren.

• Genom att ansluta oss till Hållbarhetsklivet 

skapas nödvändiga förutsättningar för att 

besöksnäringen i Boråsregionen Sjuhärad ska 

utvecklas på ett verkligt hållbart sätt mot 2025. 

• Hållbarhetsklivet skapar en samsyn kring vilka 

principer som ska vägleda Boråsregionen 

Sjuhärads hållbarhets-arbete framåt. 

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt 

2. Bra för boende och besökare

3. Fler besökare när och där det inte är fullt 

4. Fler jobb och jobb som går att leva på

Läs mer om Hållbarhetsklivet >> 
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Appendix A: 
Idéer till aktiviteter och satsningar

• Att utveckla den digital tillgängligheten genom 

att utveckla en gemensam digital plattform där 

besökaren lätt kan hitta, sätta ihop egna paket 

och boka både stora och små upplevelser från 

hela Boråsregionen Sjuhärad.

• Utveckla AI-funktioner som hjälper och guidar 

besökaren till besöksmål som passar just deras 

intressen och behov. 

• Göra det möjligt att besöka vissa platser i 

regionen virtuellt och på att utforska hur digitala 

hjälpmedel så som VR/AR kan användas för att 

skapa digitala och internativa upplevelser inom 

natur och kultur.

• Arbeta med kompetensutveckling. Utbilda de 

små aktörerna i digital marknadsföring och hur 

man kan arbeta med sociala medier och göra 

det enkelt för besökaren att dela sin upplevelser 

efteråt.

• Skapa en Youtube-kanal för vi låter både kända 

och okända personer utforska vad vi har.

• Att locka besökare genom att jobba med den 

stora mängd småskaliga aktörer, besöksmål 

och besöksanledningar som finns i regionen.  

• Lyfta de små guldkorn som finns utspridda i 

hela regionen och göra de välkända för både 

besökare och invånare. 
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Appendix A: 
Idéer till aktiviteter och satsningar

• Koppla ihop de stora besöksmålen på de stora 

orterna med mindre aktörer på de mindre 

orterna. 

• Engagera invånare i besöksnäringen genom att 

jobba med det stora lokala och ideella 

engagemang som finns i regionen.

• Inkludera invånare i Boråsregionen Sjuhärad i 

destinationsutvecklingsprocesser och göra det 

möjligt för dem att komma med idéer kopplade 

till regionens utveckling.

• Öka kännedomen hos invånarna kring vad som 

finns att upptäcka i Boråsregionen Sjuhärad.

• Invånarna ska känna sig stolta över allt 

regionen har att erbjuda och vilja visa upp 

regionen för deras med sig sina vänner, familj 

och besökare.

• Att ta fram storslagna helhetsupplevelser 

genom att ta fram färdiga attraktiva paket som 

kopplar samman boende, mat och aktiviteter i 

hela regionen. 

• Göra det möjligt för besökare att bygga ihop 

egna personliga paket med upplevelser inom 

bo, äta, göra. 

• Skapa kommunöverskridande paket och 

upplevelser.
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Appendix A: 
Idéer till aktiviteter och satsningar

• Skapa ett forum för nätverkande för att öka 

kännedomen inom näringen rörande vilka 

aktörer som finns och vad de erbjuder. 

• Skapa evenemang riktade mot de kringboende 

så att de vet vad man kan göra och uppleva i 

närområdet.

• En förbättrad kollektivtrafik kan gagna både 

besökare och invånare i regionen. Fler 

avgångar, till fler platser, under större delar av 

året.

• Skapa infrastruktur som gör det möjligt för 

besökaren att ta sig runt i regionen utan egen bil

• Utökad och förenklad cykeluthyrning samt att 

det ska vara möjligt att ta med sig cykeln på alla 

kommunala och regionen transporter. 

• Utökad trafik mellan knytpunkterna Landvetter 

(för luftburna besökare) och Herrljunga (för 

tågburna besökare)
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Appendix B: 
Preliminära målgrupper

1. Svenskar

• De aktiva svenskarna som önskar rörelse, liv och 

natur när de åker på semester.

• De medvetna besökarna som söker 

kulturupplevelser, njutning och vardagslyx.

2. Utlandsmarknader 

• I samarbete med Västsvenska Turistrådet 

bearbetas och prioriteras ett antal utvalda 

utlandsmarknader.

3. Sjuhäradsbor

• Övertyga de viktigaste ambassadörerna så att de i 

sin tur promotar Boråsregionen och få deras gäster 

att stanna en natt till.

4. Näringen, politiker och kommuner

• För att få näringen, politiker och kommunerna att 

investera tid och pengar i det vi gör behöver vi få 

dem att tro på oss och vårt arbete.
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Tjänsteskrivelse 
Direktionen 

Ärende: 7 
Datum: 2021-03-17 

Diarienummer: 2021/SKF0112 
Sida 1 (2) 

 
EvaLotta Petersson, Projektledare 
evalotta.petersson@borasregionen.se 
Telefon: 0709-487336 

Företagsjour Sjuhäradslyftet 2021 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar att förlänga och upprätthålla Företagsjourens tjänster t o m 2021-12-31 enligt 
förslag samt att omdisponera tillväxtmedel om 100 tkr för finansiering av förslaget. Direktionen 
beslutar att under 2021 se över hur en mer permanent funktion kan se ut, i dialog med 
medlemskommunerna 
 

 

Ärendebeskrivning 
I samband med pandemikrisen våren 2020 skapades en delregional satsning, Företagsjouren 
Sjuhäradslyftet 2020, i samverkan mellan kommunerna för att erbjuda företagare i 
Boråsregionen/Sjuhärad kostnadsfri rådgivning och vägledning inom finansiering, likviditet och 
personalfrågor. Företagsjouren föranleddes av en förfrågan från Västra Götalandsregionen om att 
inrätta företagsakut i delregionerna.  
 
Upprättandet kunde genomföras relativt snabbt genom att delar av tillväxtprojektet ”Tillväxt och 
Finansiering av ägarledda företag” styrdes om till att även innehålla efterfrågad informationsgivning 
och rådgivning. Företagsjouren genomfördes i samarbete med kommunernas näringslivskontor och 
genom att Connect Väst, ALMI och Borås INK ställde om ett befintligt tillväxtprojekt. Det finns idag 
ett behov och intresse hos kommunerna att utreda möjligheterna att förlänga verksamheten under 
2021 för att ha en fortsatt samverkan och beredskap i händelse av kriser. Kansliet fick i uppdrag att 
utreda en möjlig fortsättning av Företagsjour Sjuhäradslyftet i dialog med projektägaren och 
kommunernas näringslivskontor för att säkra en delregional stödfunktion i samband med kriser. 
 
Under titeln Företagsjouren Sjuhäradslyftet 2020 har aktörerna i projektet, Connect, Borås Inkubator 
och ALMI, tillsammans med Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund erbjudit stöd och 
kvalificerad rådgivning till alla typer av företag som påverkats av krisen som Covid-19 medförde. 
Projektet har erbjudit en kontaktyta i form av en jour av erfarna stödpersoner dit företagare kan 
vända sig med inledande frågor som rör konkreta åtgärder för att hantera krisen. Projektet 
finansierades av delar ur tidigare projektmedel med tillskott av ytterligare tillväxtmedel för att öka de 
personella resurserna. Projektet är fristående från någon enskild aktör, men projektet leds av 
Connect Region Väst i Sjuhärad med stöd från kommunalförbundet. 
 
Effekterna av pandemikrisen fortsätter att påverka samhället och näringslivet och nya insatser och 
stöd införs för att stötta näringslivet. En bransch som är extra utsatt är besöksnäringen. Behovet av 
Företagsjouren Sjuhäradslyftet bedöms fortsätta under 2021. Med anledning av detta föreslås att 
Tillväxtprojektet ”Tillväxt och Finansiering av ägarledda företag” med aktörerna Connect, Borås 
Inkubator och ALMI Företagspartner, få fortsatt uppdrag att upprätthålla Företagsjouren 



Tjänsteskrivelse 
Direktionen 

Ärende: 7 
Datum: 2021-03-17 

Diarienummer: 2021/SKF0112 
Sida 2 (2) 

 
Sjuhäradslyftet under 2021. För att finansiera detta föreslås att ej utnyttjade tillväxtmedel från 
projektet UtbildningsBoost Boråsregionen används, dock max 100 tkr. 
 
Denna kris har givit lärdom om att beredskap för kriser gör oss bättre rustade i framtiden. Därför 
föreslås även att kommunalförbundet får i uppdrag att se över hur en liknande funktion skulle kunna 
se ut för vår delregion fr o m 2022. Avsikten är att ha en grundfunktion som snabbt kan växlas upp 
vid behov. Krisen under 2020 har synliggjort behovet av krisberedskap och delregional samverkan. 
 
Utvärderingen av satsningen har visat att behovet av stöd och rådgivning till företag med anledning 
av Covid-19 fortsätter under 2021. Företagsjouren har fungerat bra under 2020 och kompletterat de 
kommunala insatserna. Det har visat sig att det finns en styrka att åtta kommuner samverkar för att 
möta en utmaning. Aktörerna i projektet ”Tillväxt och Finansiering av ägarledda företag”, Connect, 
Borås Inkubator och ALMI är positiva till en fortsättning under 2021. 

Ärendets gång 
2019-11-08 Projekt Tillväxt och finansiering av ägarledda bolag beviljas projektmedel 
2020-03-23 Förfrågan från VGR om att inrätta en samlad företagsakut i delregionerna 
2020 03 Kartläggning av kommunernas insatser för företag i kris med anledning av Covid-19 
2020-04-01 Första möte mellan projektägare och Boråsregionen 
2020-04-08 Ordförandebeslut. Reviderat projekt godkänns. 
2021-02-03 BH7 
2021-03-17 BH7 

Expedieras till 
Connect Sverige Region Väst-Sjuhärad 
Inkubatorn i Borås 
Almi Företagspartner 
 



Tjänsteskrivelse 
Direktionen 

Ärende: 8 
Datum: 2021-03-23 

Diarienummer: 2021/SKF0113 
Sida 1 (1) 

 
Helen Nordling, Teamchef välfärd och kompetens 
helen.nordling@borasregionen.se 
Telefon: 0738-565339 
 
 Länsgemensamt avtal för verksamhetsförlagd utbildning  

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen ställer sig bakom förslag till Avtal om samverkan mellan kommunerna, regionen och 
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tillhandahålla kontaktperson/samordnare. VästKom har inte tidigare haft en roll i länssamordning av 
VFU, så om det blir aktuellt framöver att VästKom ska ha den funktionen, behöver den finansieras. 
 
VästKoms styrelse har den 9 mars 2021 beslutat att ställa sig bakom förslaget till Avtal om samverkan 
mellan kommunerna, regionen och lärosätena i Västra Götaland avseende verksamhetsförlagd 
utbildning inom akademisk vårdutbildning på grund- och avancerad nivå samt rekommenderar 
kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta beslut om avtalet. 

Beslutsunderlag 
• Avtal om samverkan mellan kommunerna, regionen och lärosätena i Västra Götaland 

avseende verksamhetsförlagd utbildning inom akademisk vårdutbildning på grund- och 
avancerad nivå  
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Ramavtal avseende den verksamhetsförlagda utbildningen för 
studerande inom akademiska vårdutbildningar på grundnivå och 
avancerad nivå.  

Inledning  
Detta avtal ersätter tidigare delregionala avtal mellan enskilda lärosäten och 
kommunerna i de geografiska områdena samt avtal mellan lärosätena och Västra 
Götalandsregionen (VGR). Dessa avtal har tecknats sedan Svenska staten och 
landstingsförbundet träffade en principöverenskommelse den 1 januari 2002 om 
ett statligt övertagande av huvudmannaskapet för landstingens 
vårdhögskoleutbildningar.  

 

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) regleras av 1 kap. 9 § 
högskolelagen (1992:1434), högskoleförordningen (1993:100) och förordningen 
om ändring av högskoleförordningen (2006:1053). 

Parter 
Detta avtal gäller för Västra Götalands 49 kommuner, Västra Götalandsregionen 
och de fyra lärosäten som namnges på sista sidan i detta avtal.  

Parternas avsiktsförklaring 
Parternas avsikt är att med tillit och förtroende samverka kring VFU som en del i 
att bidra till en god och säker vård.  Lärosätena är ansvariga för de akademiska 
vårdutbildningarna. Parterna har gemensamt ansvar för utformningen och 
genomförandet av VFU och för att åstadkomma bästa tänkbara förutsättningar 
för utbildning. För att säkra att studenterna erhåller de kliniska kunskaper som 
yrket kräver, ska kommunerna och VGR tillsammans med lärosätena erbjuda 
ändamålsenlig klinisk undervisning, relevant färdighetsträning och god 
handledning för att nå utbildningarnas mål.  

Parterna har, enligt detta avtal, ett gemensamt ansvar för att skapa 
förutsättningar för ett bra samarbete och hög kvalitet i enlighet med 
handledarmodellen (bilaga 1). För detta fordras miljöer som är lämpade för 
studenternas lärande och träning samt handledare/lärare med vetenskaplig och 
pedagogisk kompetens vilka är väl insatta i de mål som studenten ska nå under 
utbildningen. 
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Syftet är att 
► reglera struktur, ansvar och finansiering avseende VFU mellan de ingående 

parterna.  
► skapa förutsättningar för gemensam utveckling och kvalitetssäkring av VFU.  
► skapa förutsättningar för dialog mellan parterna avseende 

kompetensförsörjningsbehovet i verksamheterna och lärosätenas utbud av kurser 
och program. 

Parternas ansvar  
Lärosätena, VGR och kommunerna åtar sig 
gemensamt att: 
► ingå i struktur för samverkan mellan lärosätena, VGR och kommunerna.  
► planera och utveckla VFU ur ett regionalt, delregionalt och lokalt perspektiv. 
► informera varandra om förändringar i verksamheten som kan påverka VFU 
► och var för sig och i samverkan kvalitetssäkra VFU. 
► identifiera behov och tillgång på platser samt överenskomma om tidsramar. 
 

 

Lärosätet ansvarar för att: 
► innan beslut om att utöka antalet utbildningsplatser ha en dialog med 

kommunerna och regionen om möjlighet att tillgodose VFU-platser.  
► i överenskommen tid informera om behov av antal VFU-platser. 
► informera mottagande verksamhet om syftet med VFU-placeringen, 

utbildningsplaner, kursplaner, lärandemål, bedömningskriterier och examination. 
► upprätthålla dialog och samverkan med kommunernas och VGRs utsedda 

representanter.  
► studenterna är teoretiskt och praktiskt förberedda samt väl förtrogna med VFU-

placeringens syfte, lärandemål, bedömningskriterier och examination. 
► fastställa adekvat handledarkompetens, det vill säga akademisk, pedagogisk och 

yrkesmässig kompetens (bilaga 1). 
► tillhandahålla och tillgängliggöra handledar- respektive huvudhandledarutbildning 

så att erforderlig kompetens uppnås (bilaga 1). 
► examinera studenterna i enlighet med examensförordningens mål. 
► ansvara för att upprätta en individuell åtgärdsplan, när behov uppstår, för att 

stödja studenten i att nå sina mål. 
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Kommunerna och VGR ansvarar för att: 
► i överenskommen tid redovisa tillgängliga VFU-platser. 
► kontinuerligt verka för att tillgången på platser motsvarar. utbildnings-

programmens behov. 
► upprätthålla dialog och samverkan med lärosätena genom att gemensamt 

tillhandahålla kontaktperson (-er)/samordnare i varje delregion. 
► tillhandahålla utbildade studenthandledare och huvudhandledare (enskilt eller i 

samverkan) som är väl förtrogna med utbildningsplaner, kursplaner, lärandemål, 
bedömningskriterier och examination. 

► ansvarig chef tillser att tid avsätts för handledning av studenter för att hålla en 
god kvalitet i VFU (bilaga 1). 

► tillhandahålla lärande miljöer så att målen för studenternas VFU uppfylls.  
► tidigt i VFU-perioden informera lärosätet om studenten behöver extra stöd för att 

nå målen. 
 

Omfattning  
Följande utbildningar omfattas av avtalet: 

• Sjuksköterska 
• Specialistsjuksköterska  
• Fysioterapeut 
• Arbetsterapeut 
• Dietist 
• Barnmorska 
• Programmet i socialpsykiatrisk vård 
• Audionom  
• Biomedicinsk analytiker  
• Röntgensjuksköterska  
• Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med examen från länder 

utanför EU/EES/Schweiz  
• Masterprogram inom respektive huvudområde 

 

Avtalet gäller även internationella utbytesstudenter registrerade på kurser i 
ovanstående utbildningar. 
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Samverkan 
I detta avtal beskrivs en utveckling av den samverkansmodell som, sedan 
tidigare, är reglerad i avtal mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och 
lärosätena (2002, 2011,2017) samt fyra delregionala avtal mellan lärosätena och 
kommunerna i det geografiska närområdet.  

Den regionala samverkansgruppen (RGS) behandlar övergripande frågor 
gällande det utbildningsuppdrag som regleras av avtalet. Delregional 
samverkansgrupp1 (DGS) behandlar i huvudsak operativa frågor.  

På regional och delregional nivå kan det behövas ytterligare samverkansgrupper 
av praktiska skäl. Detta kan variera över tid och hanteras av RGS eller respektive 
DGS.  

 

Regional nivå  
RGS ska bestå av ledamöter från kommunerna, VGR och lärosätena. Lärosätena 
utser varsin representant förutom Sahlgrenska akademin som utser två 
representanter. VGR utser sju representanter, en från respektive 
sjukhusförvaltning, en från Regionhälsan samt en från Koncernkontoret. 
Kommunerna utser sex till sju representanter, en från varje 
kommunalförbundsområde, en från Göteborgs Stad samt en till två från 
VästKom och/eller något av kommunalförbunden. Varje representant ska ha en 
ersättare som deltar vid ordinarie representants frånvaro. VGR ansvarar där 
utöver för samordning och administration.  

RGS har mandat att besluta i övergripande frågor som omfattas av avtalet. RGS 
ansvarar för uppföljning och kvalitetssäkring av detta avtal och att intentionerna 
följs av ingående parter.  

Beställning avseende innehåll, omfattning och tidplan för VFU fastställs årligen 
av RGS. 

Ordförandeskapet i RGS alternerar årsvis mellan parterna (kommun, VGR och 
lärosätena) som sammanträder minst två gånger årligen.  

 

Delregional nivå  
DGS bör bestå av lika många ledamöter från kommunsidan, VGR och lärosätena. 
Antal ledamöter avgörs i samråd mellan parterna i DGS utifrån respektive 

 

 

1 Ersätter tidigare LOS-grupp 
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områdes förutsättningar. Ledamöterna har mandat att besluta inom avtalets 
ramar.  

DGS ansvarar för processen kring beställning (innehåll, omfattning och tidplan), 
genomförande, betalning, utvärdering och kvalitetssäkring av VFU varje termin.  

Ordförandeskap och administration i DGS alternerar årsvis mellan parterna. 
Respektive DGS beslutar om sammanträdesfrekvens och arbetsformer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definitioner och principer  
 

Verksamhetsförlagd utbildning 
- Med VFU avses handledd utbildning inom hälso- och sjukvård i direkt 

eller indirekt kontakt med patient.  

Studentvecka  
- En studentveckas omfattning kan variera men ska i genomsnitt under 

VFU-perioden inte överstiga 35 timmar. 
- DGS kan besluta om avsteg från definitionen av studentvecka. 

DGS 

RGS Regional samverkansgrupp 

Skaraborg  Göteborgs-
regionen 

Fyrbodal  Borås-
regionen 
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Målstyrd VFU 
- Under VFU ska studenten uppnå de mål som är fastställda i kursplan. 

Kursmålen styr innehållet under VFU och uppfyllnad av dessa är 
avgörande vid examination. 

Beställning 
- Med beställning avses den av lärosätena angivna beställningen som sker 

terminsvis fördelat på antal studenter, studentveckor, per 
utbildningsprogram och termin. Beställningen överlämnas till DGS för 
hantering. 

Placeringsprincip 
- VFU-platser ska i första hand erbjudas i det geografiska område där 

studenterna är antagna. När utbildningar bara ges vid ett lärosäte har 
kommunerna och regionen gemensamt ansvar för att tillgodose VFU-
platser. 

- VFU-platser ska i andra hand erbjudas studenter från lärosätena belägna i 
Västra Götaland.   

- VFU-platser ska fördelas geografiskt över hela Västra Götaland. 

Regionalt 
- Avser hela Västra Götalands geografiska område.  

Delregionalt 
- Avser delar av Västra Götalands geografiska område kopplat till 

kommunalförbunden.  

Lokalt  
- Avser det kommunala geografiska området.  

 

Digital hantering av VFU-platser  
För hantering av VFU-platser ska i första hand en gemensam digital plattform 
användas.  

Ekonomiska regleringar  
Kommunerna och VGR ersätts för sina åtaganden per studentvecka, under 
förutsättning att åtaganden i avtalet är uppfyllda. Det beloppet räknas upp med 
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index (pris- och löneomräkningen i budgetpropositionen budgetområde 16 
”Utbildning och universitetsforskning”) varje år. Värdet för 2021 uppgår till 1 523 
kr. VGR ansvarar för att meddela RGS om årets ersättningsnivå vid årets första 
möte.  

Om studentveckan omfattar mindre än tre dagar utgår ersättning per dag. 

Avbokning/avbrytande av VFU-plats 
- Om avbokning sker senare än tio arbetsdagar före VFU-start eller om 

studenten avbryter påbörjad VFU under första halvan av VFU-perioden, 
debiteras hälften av den beställda perioden. 

- Om studenten avbryter påbörjad VFU under andra halvan av VFU-
perioden, debiteras hela den beställda perioden. 

- Beställd VFU-plats där student avbryter sin placering enligt ovan, kan 
ersättas med annan student efter överenskommelse med representant 
från berörd verksamhet.  

Debitering  
Fakturering sker två gånger per år och i efterskott. Lärosätena informerar årligen 
om aktuell ersättning för VFU och faktureringsadress.                            

Avtalets giltighetstid 
Detta avtal träder i kraft 2021-08-16. I och med ikraftträdande upphör tidigare 
avtal att gälla. Avtalet gäller tillsvidare med en uppsägningstid om sex månader. 

Uppföljning  
Uppföljning av detta avtal ska ske efter ett år avseende struktur, representation 
och syfte därefter vart annat år.  

Tvist 
Tvist angående detta avtal ska i första hand lösas mellan lärosätet och företrädare 
för berörd kommun, i annat fall överlämnas tvisten till avgörande i allmän 
domstol. 
 

 

Detta avtal utgör ett avtal för samverkan och är tecknat i 54 exemplar, varav 
avtalsparterna behåller ett var.  
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Bilaga 1 Handledarmodell för 
verksamhetsförlagd utbildning inom 
hälso- och sjukvård  
Denna bilaga ingår som en del i avtal om den verksamhetsförlagda utbildningen 
(VFU) mellan Västra Götalandsregionen, lärosätena och kommunerna i Västra 
Götaland.  

Handledarmodellen ska skapa förutsättningar för att: 

- studenten kan uppnå lärandemålen för VFU. 
- främja ett studentcentrerat lärande. 
- studenthandledaren och huvudhandledaren kan fullgöra uppdraget. 
- främja en fungerande samverkan mellan verksamhet och lärosäte. 
- utveckla och kvalitetssäkra VFU. 
- främja vetenskaplig förankring i VFU. 
- studenten kan träna självständighet och få förståelse för hela patientens 

situation, behov och vård. 
Verksamhetens studierektor/samordnare/utvecklingsledare, huvudhandledare 
och studenthandledare utgör tillsammans med lärosätets företrädare teamet runt 
studenten. Studenthandledaren har alltid det yttersta ansvaret för patientens 
vård och omsorg. Studentens lärande och utveckling av självständigt arbete ska 
alltid ske under studenthandledares ansvar. 

Kommunernas och Västra  
Götalandsregionens företrädare 

Studierektor i Västra Götalandsregionen  
Studierektor i den kliniska verksamheten är anställd av Västra 
Götalandsregionen för särskilt ansvar för VFU.  

Uppdrag  
- Redovisa tillgängliga VFU-platser och kontinuerligt verka för att 

tillgången på platser motsvarar utbildningsprogrammens behov. 
- Samverka och kommunicera med lärosäten i Västra Götalandsregionen. 
- Implementera pedagogiska principer i samarbete med lärosäten. 
- Deltag i kontinuerlig kvalitetssäkring av verksamhetsförlagd utbildning. 
- Driva och stödja utveckling av funktionerna; huvudhandledare och 

studiehandledare. 
- Driva strategiskt utvecklingsarbete inom området VFU i samverkan med 

lärosätena och vid behov kommunerna. 
- Vara kontaktperson till huvudhandlare och lärosätets representanter. 
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Kontaktperson(-er)/samordnare för kommunerna i delregionalt 
samverkansområde (DGS)  
Varje kommunalförbundsområde utser en eller flera kontaktpersoner för det 
geografiska området och dess förutsättningar.  

Uppdrag  
- Redovisa tillgängliga VFU-platser och kontinuerligt verka för att 

tillgången på platser motsvarar utbildningsprogrammens behov. 
- Samverka och kommunicera med lärosäten i Västra Götalandsregionen  
- Implementera pedagogiska principer i samarbete med lärosäten. 
- Deltag i kontinuerlig kvalitetssäkring av verksamhetsförlagd utbildning. 
- Driva och stödja utveckling av funktionerna; huvudhandledare och 

studiehandledare. 
- Driva strategiskt utvecklingsarbete inom området VFU i samverkan med 

lärosätena och vid behov VGR. 
- Vara kontaktperson till huvudhandlare och lärosätets representanter. 

 

Huvudhandledare  
Huvudhandledaren har inom sin verksamhet ansvar för att säkerställa kvaliteten 
i VFU i samverkan med lärosätet. Huvudhandledaren ska ha kunskap om 
utbildningsplan, kursplan, studiehandledning och examination inklusive målen 
för VFU. Huvudhandledare har normalt ansvar för studenthandledare inom egen 
yrkesdisciplin men kan vara huvudhandledare även för andra yrkeskategorier där 
det är lämpligt.  

Uppdrag 
- Medverka till att utveckla en lärande miljö med vetenskaplig förankring 

inom verksamheten. 
- Vara funktions- och kvalitetsansvarig för en grupp studenthandledare. 

Antalet kan variera beroende på verksamhetens inriktning och omfattning 
samt geografiska spridning. 

- Stödja studenthandledarna i deras uppdrag och vid behov medverka i 
planering, uppföljning och bedömning av studentens prestation. 

- Planera för VFU inom huvudhandledarområdet samt, tillsammans med 
chef, svara för att studenthandledare utses. 

- Gå igenom utbildningens och kursens mål och bedömning för VFU med 
studenthandledare. 

- Ansvara för att den utvärdering som studenten gör av sin VFU 
återkopplas till ansvarig chef samt verksamhetens företrädare.  

- Ansvara för regelbunden kommunikation och samverkan med lärosätets 
lärare samt verksamhetens företrädare.  

- Lärosätena kan bjuda in huvudhandledare för att ge information om 
kommunal hälso- och sjukvård i kurser där det är lämpligt.  
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Kvalifikationer 
Magister-/masterexamen inom adekvat område och högskolepedagogisk 
utbildning/handledarutbildning omfattande 15 högskolepoäng (hp), dock minst 
7,5 hp samt dokumenterad yrkes- och handledarerfarenhet. Saknas den formella 
kompetensen för tillfället ska samverkan etableras med annan kommun/ 
verksamhet. En plan ska upprättas för hur den formella kompetensen ska 
uppnås.  

Resurser 
Arbetsgivaren ansvarar för att huvudhandledaren får den kompetensutveckling 
som uppdraget kräver och att tid avsätts motsvarande uppdragets omfattning.  

Lärosätet ger pedagogiskt stöd och årlig gemensam kompetensutveckling. 

  

Studenthandledare 

Studenthandledaren har till uppgift att utifrån kursens lärandemål och 
studentens individuella mål skapa goda förutsättningar att uppnå målen för VFU. 
Det ska tydligt framgå vem som ansvarar för studentens VFU avseende planering, 
genomförande och bedömning.  

Studenthandledaren ska ha kunskap om utbildningsplan, kursplan, 
studiehandledning och examination, inklusive lärandemål för VFU. 
Studenthandledaren har ansvaret för patienten och avgör om studenten har 
kunskap att utföra vårdrelaterade handlingar. 

Uppdrag 
• Ansvara för studentens introduktion till enheten. 
• Handleda en eller flera studenter. 
• Tillsammans med studenten planera VFU utifrån kursens lärandemål, 

studentens förutsättningar och individuella mål. 
• I samråd med studenten skapa lärtillfällen för att hen ska utveckla 

kunskap och färdighet avseende yrkesmässiga uppgifter/insatser 
motsvarande kursens lärandemål. 

• Verka för att utveckla ett interprofessionellt lärande och arbetssätt. 
• Genom reflektion främja studentens utveckling mot kommande yrkesroll. 
• Samverka med huvudhandledare och lärosätets företrädare i de fall där 

studenten riskerar att inte uppfylla kursens lärandemål. 
• Genomföra mitt- och slutbedömning med studenten. 
• Ge en samlad bedömning om studenten som underlag för examination. 

 

Kvalifikationer 
• Legitimerad inom de yrken handledningen avser, kandidatexamen inom 

huvudämnet/huvudområdet samt dokumenterad yrkeserfarenhet om 
minst ett år. 
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• För att handleda student på avancerad nivå krävs att handledaren har 
motsvarande specialistutbildning och magister-/masterutbildning samt 
dokumenterad handledning om minst två år. 

• Handledarutbildning om 7,5 hp. Om detta inte uppfylls ska en plan 
upprättas för hur den formella kompetensen ska uppnås.  

 

Resurser 
Arbetsgivaren ansvarar för att studenthandledaren får den kompetensutveckling 
som uppdraget kräver och att tid avsätts motsvarande uppdragets omfattning, 
inklusive tid för att delta i lärosätets samverkansmöten. 

 

Verksamhetschef/enhetschef 

Uppdrag 
• Vara insatt i utbildningsuppdraget enligt VFU-avtal. 
• Utse huvudhandledare och studenthandledare i samråd med 

huvudhandledare enligt gällande kriterier. 
• Ansvara för att skapa förutsättningar för att adekvat kompetens finns 

enligt avtal. 
• Ansvara för att förutsättningar ges, samt ge stöd till huvudhandledare och 

studenthandledare att utföra sitt uppdrag. 
• Ansvarar för att kommunicera större organisationsförändringar som kan 

påverka VFU till berörda parter. 
• Ansvara för att stödja huvudhandledare i att utveckla den pedagogiska 

miljön inom verksamheten. 
 
 

Lärosätenas företrädare 
 

Lärosätets uppdrag är att skapa förutsättningar för att säkerställa att 
studenternas kliniska kunskaper och färdigheter motsvarar deras kommande 
yrkeskrav. Detta kräver ett aktivt samarbete mellan lärosätet och verksamheter 
inom hälso- och sjukvård.  

 

Lärosätets lärare/prefekt   

Uppdrag 
• Övergripande ansvara för upplägg, strukturering, genomförande, 

examination och utvärdering av VFU på såväl grundnivå som avancerad 
nivå enligt gällande kursplan och kvalitetskriterier. 
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• I samverkan med huvudhandledare tydliggöra forskningsanknytning av 
VFU. 

• Främja utveckling av studenthandledning. 
• Stödja huvudhandledare och studenthandledare vid behov. 
• Ansvara för att genomföra huvud- och studenthandledarträffar. 
• Samverka med verksamhetens 

studierektor/samordnare/utvecklingsledare, huvudhandledare och 
studenthandledare avseende kvalitets- och utvecklingsarbete inom VFU. 

• Utgöra ämnesmässigt och pedagogiskt stöd till verksamhet inom ramen 
för VFU. 

• Tillsammans med verksamheterna ansvara för utvärdering av VFU.  
 

Gemensamt ansvar  
 

Kompetensutveckling   
Parterna ansvarar gemensamt för kompetensutveckling – lärosätena för att 
tillhandahålla och verksamheterna för att delta och vid behov bidra för såväl 
studenter som för personal.  
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Bilaga 2 Avtalsparter 
Västra Götalandsregionen 

 

Göteborgs Universitet 

Högskolan i Skövde 

Högskolan Väst 

Högskolan i Borås 

 

Ale kommun  

Alingsås kommun  

Bengtsfors kommun  

Bollebygd kommun  

Borås Stad  

Dals-Eds kommun  

Essunga kommun  

Falköpings kommun  

Färgelanda kommun  

Grästorps kommun  

Gullspångs kommun  

Göteborgs Stad  

Götene kommun  

Herrljunga kommun  

Hjo kommun  

Härryda kommun  

Karlsborgs kommun  

Kungälvs kommun  

Lerums kommun  

Lidköpings kommun  

Lilla Edets kommun  

 

Lysekils kommun  

Mariestads kommun  

Marks kommun 

Melleruds kommun 

Munkedals kommun  

Mölndals stad  

Orust kommun  

Partille kommun  

Skara kommun  

Skövde kommun  

Svenljunga kommun  

Strömstads kommun  

Sotenäs kommun  

Stenungsunds kommun  

Tanums kommun  

Tibro kommun  

Tidaholms kommun  

Tjörns kommun  

Tranemo kommun  

Trollhättans stad  

Töreboda kommun  

Uddevalla kommun  

Ulricehamns kommun  

Vara kommun  

Vårgårda kommun  

Vänersborgs kommun  

Åmåls kommun  

Öckerö kommun 
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Underskrifter av kommunchef/-direktör, regiondirektör, rektor 

   

Ann-Sofi Lodin 
Västra Götalandsregionen 

 Jan-Erik Samuelsson 
Åmål 

   

Eva Wiberg 
Göteborgs Universitet 

 Göran Eriksson 
Bengtsfors 
 

   

Lars Niklasson 
Högskolan i Skövde 

 Monica Holmgren 
Bollebygd 

   

Martin Hellström 
Högskolan Väst 

 Svante Stomberg 
Borås 

   

Mats Tinnsten 

Högskolan i Borås 

 Agneta Johansson 
Dals-Ed 

   

Maria Reinholdsson 
Ale 

 Anna Liedholm 
Essunga 

   

Maria Standar 
Alingsås 

 Pia Alhäll 
Falköping 
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Katrin Siverby 
Färgelanda 

 Eva Ulfenborg 
Hjo 

   

Eva Hessman 
Göteborg 

 Kajsa Eriksson Larsson 
Karlsborg 

   

Jerker Andersson Liljestrand  
Götene 

 Haleh Lindqvist 
Kungälv 

   

Linda Esseholt 
Grästorp 

 Gull-Britt Eide 
Lerum 

   

Gunnar Carlsson 
Gullspång 

 Ulrika Strandrot Frid 
Lidköping 
 

   

Peter Lönn 
Härryda 

 Malin Krantz 
Lilla Edet 

   

Ior Berglund 
Herrljunga 

 Leif Schöndell 
Lysekil 
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Kristofer Svensson 
Mariestad 

 Gustaf Olsson 
Skara 

   

Mats Lilienberg 
Mark 

 Tomas Fellbrandt 
Skövde 

   

Karl-Olof Petersson 
Mellerud 

 Maria Vikingsson 
Sotenäs 

   

Mio Saba 
Mölndal 

 Kicki Nordberg 
Stenungsund 

   

Håkan Sundberg 
Munkedal 

 Mats Brocker 
Strömstad 

   

Henrik Lindh 
Orust 

 Magnus Nilsson 
Svenljunga 

   

Per Bäckström 
Partille 

 Ulf Ericsson 
Tanum 
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Kristina Lundgren 
Tibro 

 Peter Larsson 
Uddevalla 

   

Eva Thelin 
Tidaholm 

 Håkan Sandahl 
Ulricehamn 

   

Evike Sandor 
Tjörn 

 Lena Tegenfeldt 
Vänersborg 

   

Per-Ola Arnling-Hedberg  
Töreboda 
 

 Anna Cederqvist 
Vara 

   

Carita Brovall 
Tranemo 

 Lars Björkqvist 
Vårgårda 

   

Per Johansson 
Trollhättan 

 Anna Dannjé Brocker 
Öckerö 
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Linda Bergholtz, Administrativ chef 
linda.bergholtz@borasregionen.se 
Telefon: 0729-649697 

Representant Västra Stambanegruppen 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar att utse en ledamot att representera Boråsregionen i Västra 
Stambanegruppen 
 

 

Ärendebeskrivning 
Västra stambanan är en av landets mest betydelsefulla järnvägslänkar, men även en av de mest 
belastade. Det förväntas en framtida ökning av såväl person- som godstransporter varför det är 
viktigt att hitta lösningar för att öka kapaciteten på banan och samtidigt höja bekvämligheten för 
resenärerna genom kortare restid och ökad frekvens.  
 
Västra Stambanegruppen består av 14 engagerade kommuner längs Västra Stambanan som 
samverkar med övriga aktörer i stråket Stockholm – Göteborg.  
 
Sedan tidigare är Herrljunga samt Vårgårda kommuner representerade i Västra Stambanegruppen. 
Från och med mars 2021 är även Boråsregionen representerat på tjänstepersonsnivå. Då Västra 
stambanan inte bara är en angelägenhet för de kommuner som ligger i direkt anslutning till stråket 
utan för hela Sjuhäradsbygdens utveckling föreslås att en ledamot utses att delta i Västra 
Stambanegruppen med uppdrag att bevaka hela Sjuhäradsområdets intressen. 

Expedieras till 
Skaraborgs kommunalförbund 



Tjänsteskrivelse 
Direktionen 
Ärende: 10  

Datum: 2021-03-23 
Diarienummer: 2021/SKF0111 

Sida 1 (1) 
 
Linda Bergholtz, Administrativ chef 
linda.bergholtz@borasregionen.se 
Telefon: 0729-649697 

Utökad ägarkrets Mediapoolen 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen ställer sig bakom förslaget från styrelsen för Mediapoolen att undersöka möjligheten 
till att utöka ägarkretsen 
 

 

Ärendebeskrivning 
Mediapoolen är ett kommunalägt bolag som ägs av kommunalförbunden Skaraborg, Sjuhärad och 
Fyrbodal samt Uddevalla kommun; totalt 37 kommuner. Mediapoolen är en mediacentral som 
vänder sig till förskola, skola och äldreomsorg.   
 
Ett ökat tryck från ägarkommunerna om att få en lägre debiteringsnivå har lyft frågan om utökat 
ägande för att på så vis få fler kommuner som delar på kostnaderna. Mediapoolens styrelse 
ställer därför frågan om verksamheten kan arbeta fram ett förslag avseende möjligheten att 
utöka antalet ägare. 

Beslutsunderlag 
• Brev från Mediapoolens styrelse 

Expedieras till 
Mediapoolen 



                                                                                                            
                                    Org.nr. 556601-4741 
                                              Telefon  0500-44 54 00 

 Mail  info@mediapoolen.se 
                                               Webbplats    www.mediapoolen.se

   

                                

 

                                                                                      Till:  

                                                                       Boråsregionen  / Sjuhärads kommunalförbund 

               Direktionen  

 

 

 

Mediapoolens styrelse vill undersöka möjligheten att utöka antalet ägare.  

     Det gemensamt ägda bolaget Mediapoolen har i tjugo års tid agerat trovärdig 

teknikleverantör samt säkerställt kommunernas tillgång till ett kvalitetssäkrat 

medieinnehåll.       

Under åren har bolaget gått från att distribuera analoga resurser till att erbjuda helt digitala 

resurser bara ett knapptryck bort. Detta har eliminerat så väl geografiska som volymmässiga 

begränsningar för oss som innehållsleverantör.  

     Att vi har lyckats skapa en attraktiv produkt med hög kvalité har märkts på de 

förfrågningar som vi har fått från andra aktörer om att ansluta sig till oss. Hittills har 

Mediapoolen haft en restriktiv hållning och nekat intressenter som inte varit medlemmar i 

något av kommunalförbunden som äger Mediapoolen.   

     Samägda bolag innebär en driftsform där den enskilda kommunen får ett lägre pris ju fler 

som är med och delar på kostnaderna. Ett ökat tryck från ägarkommunerna om att få en lägre 

debiteringsnivå har lyft frågan om utökat ägande för att på så vis få fler kommuner som delar 

på kostnaderna. 

Kan Mediapoolen arbeta fram ett förslag avseende möjligheten att utöka antalet ägare? 

 

Skövde 2021-03-01 

Johan Björkman  

Ordförande  

 

mailto:info@mediapoolen.se
http://www.mediapoolen.se/
http://www.mediapoolen.se/
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Postadress 
506 30 Borås 

Besöksadress 
Skaraborgsvägen 1 A 

Hemsida 
 

E-post 
borasregionen.se  

Telefon 
 

 

 
 

 
 
Frågor från ägarkonstellationen för Gryning Vård till 
samtliga kommuner i Västra Götaland 
 
 
Sammanställning av kommunernas svar från Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund 
 
Svar har mottagits från åtta kommuner.  
  
 
Vilka värden finns för kommunerna att ha tillgång till det kommunala bolaget Gryning Vård? 
Det finns ett värde i att gemensamt genom kommunalförbunden äga ett kommunalt bolag som har 
ett utbud av tjänster riktade till socialtjänsten. Det gemensamma ägandet ger möjlighet till ett 
närmare samarbete kring utformning av olika tjänster och verksamheter. Flera kommuner lyfter fram 
att tillgången till platser, att med kort varsel kunna köpa en boendeplats, är det största värdet med 
Gryning vård. Gryning vård utmärker sig inte avseende god kvalitet, det uppfattas dock som att 
verksamheten har ett gott rykte.  
 
En kommun uppger att det är värdefullt att ha möjlighet att köpa plats i familjehem av Gryning Vård 
då uppdraget kräver särskild kompetens. Likaså sätter man stort värde på att möjligheten att köpa 
öppenvård från Gryning Vård med tillgång till personal i större utsträckning än vad kommunen själv 
kan anordna.  

 
  
Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar kommunerna bolaget idag? 
Medlemskommunerna (med undantag av en kommun) har använts sig av bolagets utbud av tjänster i 
olika omfattning. Exempel på tjänster som kommunerna nyttjat: 

• Öppenvård i form av missbruksbehandling för ungdomar och viss missbruksbehandling för 
vuxna. 

• Boendeplats i konsulentstött familjehem 
• Boda familjecentrum 
• Akutenheten Lillatorp 
• Umgängesstöd vid umgänge vid LVU-vård  
• Plats på HVB-boende  
• Plats på skyddat boende 
• Utredning av orosanmälan 
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Postadress 
506 30 Borås 

Besöksadress 
Skaraborgsvägen 1 A 

Hemsida 
 

E-post 
borasregionen.se  

Telefon 
 

 

 
 
 
 
 
Hur ser kommunerna på nyttjandet av bolagets tjänster i ett treårsperspektiv? 
Flera kommuner uppger att de kommer att minska antalet köpta platser under de kommande tre 
åren för att istället utveckla den egna verksamheten. Ett visst behov av HVB-platser, öppenvård och 
skyddat boende bedömer man dock kommer att kvarstå. Likaså ser man behov av att Gryning vård 
tillhandahåller Familjehem. 
 
Två kommuner uppger att man fortsatt kommer att nyttja tjänsterna i samma eller utökad 
utsträckning som tidigare. 
 
 
Vilka utvecklingsbehov ser kommunerna finns i bolaget för att de ska möta kommunernas behov 
på kort och lång sikt? 
Det finns behov av att utveckla insatser och placeringsalternativ för målgruppen 16-21 år med 
begynnande kriminalitet/ missbruk. Placering på Gryning Vård ses som ett alternativ till SiS-placering 
med kort placeringstid. Likaså vore det värdefullt om Gryning vård kunde erbjuda någon form av 
boende/verksamhet för individer med mycket komplex samsjuklighetsproblematik. Dessa ärenden är 
idag ofta svåra att lösa för en enskild kommun. Även privata aktörer är restriktiva med att ta emot 
dessa uppdrag. En kommun uppger sig ha behov av placeringsalternativ för personer som är inne i 
aktivt missbruk. 

Kvalitén i verksamheten behöver generellt bli bättre. Utvecklingsbehov finns kring familje-
/jourhemmens och organisationens professionalitet, bättre planering för avslut, utslussning, vid HVB.  

Gryning Vård behöver fortsätta sitt arbete med effektiviseringar och bli prismässigt 
konkurrenskraftiga. Mer flexibilitet i prissättning utifrån behov och uppdrag behövs. De medel som 
finns tillgängliga för socialtjänst minskar för kommunerna. Betoning i kommuner och även nationellt 
är förebyggande och tidiga insatser. För att detta ska kunna bli möjligt behöver kostnader för 
institutionsvård totalt sett minska för kommunerna.  

 
  
Är kommunerna beredda att bistå med ägartillskott, om det teoretiskt skulle krävas i framtiden? 
Ingen av Boråsregionens åtta medlemskommuner är beredda att bistå med ägartillskott.  
 
 
Övriga kommentarer/ inspel från kommunen till ägarkonstellationen   

Geografisk placering av HVB-hem är ofta i städer. Det finns behov av att kunna erbjuda fler 
placeringsalternativ även på landsbygd eller i mindre samhällen.  

Det finns ett värde i att Gryning Vård har stor kompetens och erfarenhet av ärenden som kommunen 
saknar. Kommunen kan bli bättre på att själva aktivt söka stöd hos Gryning vård. 
  
  
Sammanställt av: 
Anna Boman Gottfridsson, Regionutvecklare Välfärd, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
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Anmälningsärenden 2021-04-16 
 
Inkomna handlingar  
 

Datum Avsändare  Ärende  
210114 1. Västra Götalandsregionen Uppföljande frågor Tjänstepersonsnätverk Samverkansformer 

kring kollektivtrafik i Västra Götaland 
210201 2. Länsstyrelsen  Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra 

Götalands län 
210205 3. Inkubatorn i Borås Slutrekvisition Hållbart Näringsliv 
210208 4. Ung Företagsamhet Slutrekvisition Mitt första nätverk 
210209 5. Ulricehamns kommun Frågor gällande Praktikplatsen.se 
210209 6. Trafikverket Remiss ÅVS väg 180 
210209 7. Högskolan i Skövde Reviderad ansökan Företagsrevitalisering 
210210 8. Marks kommun Frågor gällande Praktikplatsen.se 
210210 9. VästKom  Remiss omhändertagande av avlidna 
210211 10. Bollebygds kommun Frågor gällande Praktikplatsen.se 
210211 11. Västra Götalandsregionen Yttrande Regional avfallsplan 
200211 12. Vårgårda kommun Samråd fördjupad översiktsplan Vårgårda tätort 
210212 13. Svenljunga kommun Samverkan barn och ungas hälsa 
210215 14. Göteborgsregionen Sammanställning svar Gryning Vård AB 
210216 15. Vårgårda kommun Boråsregionen budget och verksamhetsplan 2021 
210216 16. Herrljunga kommun Frågor gällande Praktikplatsen.se 
210217 17. Stiftelsen Drivhuset Rekvisition Drivhuset Framsteg 
210218 18. Borås Stad Frågor gällande Praktikplatsen.se 
210219 19. Länsstyrelsen Godkänd slutrapport statsbidrag integration 
210223 20. Gryning Vård AB Styrelseprotokoll 2021-01-28 
210225 21. Navet science center Rekvisition Hållbarhetsveckan 
210225 22. Marks kommun Svar ÅVS väg 180 
210226 23. Ulricehamns kommun Delrekvisition Affärsutveckling för besöksnäring och event 
210226 24. Ung Företagsamhet Slutrapport Ung Företagsamhet 
210226 25. Borås Stad Samverkan barn och ungas hälsa 
210226 26. Science Park Rekvisition Smart textiles inkl DO-tank 2020 
210226 27. Miljöbron Rekvisition Håll ut 
210228 28. Coompanion Sjuhärad 

Ekonomisk Förening 
Rekvisition Lokalekonomiska analyser för stärkt attraktionskraft 

210301 29. Mediapoolen Styrelseprotokoll 210217 
210301 30. Länsstyrelsen Samråd Förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas 

av vattenkraft 
210301 31. Mediapoolen Brev angående utökad ägarkrets 
210302 32. Bollebygds kommun Boråsregionen budget och verksamhetsplan 2021 
210302 33. Bollebygds kommun Samverkan barn och ungas hälsa 
210303 34. Vårgårda kommun Samverkan barn och ungas hälsa 
210303 35. Herrljunga kommun Samverkan barn och ungas hälsa 
210304 36. Herrljung kommun Boråsregionen budget och verksamhetsplan 2021 
210304 37. Coompanion Sjuhärad 

Ekonomisk Förening 
Rekvisition Lokalekonomiska analyser för stärkt attraktionskraft 

210304 38. Magnus Blomqvist Begäran om utlämnande av allmän handling, lönelistor 
210305 39. Vårgårda kommun Frågor gällande Praktikplatsen.se 
210305 40. Ung Företagsamhet Komplettering Slutrapport Ung Företagsamhet 
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210305 41. Marks kommun Förbifart Skene 
210305 42. Herrljunga kommun Svar ÅVS väg 180 
210308 43. Borås Stad Boråsregionen budget och verksamhetsplan 2021 
210308 44. Borås Stad Remiss Revidering av visionen Borås 2025 
210310 45. Ulricehamns kommun Samverkan barn och ungas hälsa 
210310 46. Svenljunga kommun Samverkan barn och ungas hälsa 
210310 47. Borås Stad Rekvisition Digitalt Kompetensmäkleri 
210315 48. Västra Götalandsregionen Remiss om regional fysisk planering PBL- VGR som 

regionplaneorgan 
210318 49. Svenljunga kommun Boråsregionen budget och verksamhetsplan 2021 
210322 50. Stiftelsen Proteko Reviderad ansökan Kompetensslussen 2 
210323 51. Tranemo kommun Samverkan barn och ungas hälsa 
210326 52. Coompanion Sjuhärad Reviderad ansökan Lokalekonomiska analyser för stärkt 

attraktionskraft 
210329 53. Borås Konstmuseum Slutrekvisition Moving Out 
210330 54. Fyrbodals 

kommunalförbund 
Beslut gällande Mediapoolen 

210331 55. Ulricehamns kommun Boråsregionen budget och verksamhetsplan 2021 
210331 56. Borås Stad Svar ÅVS väg 180 
210331 57. Västra Götalandsregionen Stadsmiljöavtalet – extra cykelutlysning 
210331 58. Borås Stad Regional handlingsplan för suicidprevention 
210331 59. Skolverket Beslut ansökan Navet science center 
210331 60. Västra Götalandsregionen Regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030 
210401 61. Ulricehamns kommun Svar ÅVS väg 180 
210401 62. Marks kommun Samverkan barn och ungas hälsa 
210406 63. Bollebygds kommun Regional handlingsplan för suicidprevention 
210406 64. Tranemo kommun Regional handlingsplan för suicidprevention 
210407 65. Marks kommun Boråsregionen budget och verksamhetsplan 2021 
210408 66. Svenljunga kommun Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022 

 
Expedierade handlingar  
 

Datum Mottagare  Ärende  
210122 67. Länsstyrelsen Slutrapport statsbidrag integration 
210209 68. VästKom Yttrande verksamhetsplan 2021-2023 
210210 69. Medlemskommunerna Remiss ÅVS väg 180 
210212 70. Västra Götalandsregionen Tjänstepersonsyttrande Samverkansformer kring kollektivtrafik i 

Västra Götaland 
210215 71. Skolverket Ansökan Navet science center 
210215 72. Tillväxtverket Projektansökan Stärka affärs- och produktutveckling i företag 

inom destinationer 
210217 73. Medlemskommunerna Direktionsprotokoll 2021-02-12 samt anslag 
210217 74. Västra Götalandsregionen 

samt Marks kommun 
Förbifart Skene 

210217 75. Borås Stad Årsredovisning 2020 
210222 76. Medlemskommunerna Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022 
210223 77. Skolverket Komplettering ansökan Navet science center 
210406 78. Medlemskommunerna Remiss om regional fysisk planering PBL- VGR som 

regionplaneorgan 
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Delegationsbeslut  
 

Datum  Beslut  Delegat  
210215 79. Projektansökan Tillväxtverket, Stärka affärs- och 

produktutveckling i företag inom destinationer 
Förbundsdirektör 

210222 80. Kompletterande avtal gällande tjänsteköp inom 
kollektivtrafik, Göteborgsregionen 

Förbundsdirektör 

210224 81. Reviderad ansökan Art Center Sjuhärad  Teamchef Projekt och Tillväxt 
210303 82. Reviderad ansökan Företagsrevitalisering Boråsregionen  Teamchef Projekt och Tillväxt 
210304 83. Utlämnande av allmän handling, lönelistor Administrativ chef 
210309 84. Reviderad ansökan Destination Boråsregionen Teamchef Projekt och Tillväxt 
210309 85. Reviderad ansökan Kommunikationsplattform Teamchef Projekt och Tillväxt 
210324 86. Konsultavtal Navet science center – Naturskoleföreningen Förbundsdirektör 
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Agenda DKR 2021-04-16 

A. Information från Kollektivtrafiknämnden 
 

B. Utredning av seniorkort  
Kollektivtrafiknämnden har gett Västtrafik i uppdrag att utreda seniorkorten under 
2021/2022. Utredningen kommer att ha ett brett anslag och löpande dialog kommer att ske i 
de delregionala tjänstepersonsnätverken. Västtrafik redogör vid det delregionala 
kollektivtrafikrådet översiktligt för uppdragets upplägg och tidplan.  
 

C. Utvärdering samverkansformer kring kollektivtrafiken i Västra Götaland (handling bifogad) 
VGR redogör för uppdaterat dokument om samverkansformer för kollektivtrafik i Västra 
Götaland samt kommande arbete med att utveckla arbetsformer inom de beslutade 
samverkansformerna.  
 

D. Utvärdering av Trafikförsörjningsprogram 2020 och Trafikförsörjningsprogram 2021–2025 
(handling bifogad) 
VGR redovisar kortfattat utvärderingen av Trafikförsörjningsprogrammet för 
programperioden 2017–2020 samt för beslutsversionen av Trafikförsörjningsprogram 2021–
2025 och vilka förändringar som skett jämfört med remissversionen.  
 

E. Mobilitet på landsbygd (handling bifogad) 
Boråsregionen tillsammans med kommunalförbunden i Fyrbodal och Skaraborg vill med en 
skrivelse till BHU och kollektivtrafiknämnden lyfta vikten av ett utvecklingsarbete för 
kombinerade mobilitet i glesare geografier. Frågan är bredare än kollektivtrafik och berör alla 
områden inom regional utveckling. 
 

F. Pandemins påverkan på resandet (antologi bifogad) 
Västtrafik informerar om pandemins påverkan på resandet i Västra Götaland och 
Boråsregionen. Därefter presenteras en ny antologi från K2 med fokus på vad som krävs för 
en omstart av kollektivtrafiken efter Coronapandemin. Antologin gör en översyn av 
pågående forskning kring Covid-19 och sammanställer forskares idéer, perspektiv och tankar 
kring omstart för kollektivtrafiken när pandemin är över. K2 är ett nationellt 
kunskapscentrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik där akademi, offentliga 
aktörer och näringsliv möts för att diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige.  
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1. Sammanfattning 
Som regional kollektivtrafikmyndighet har Västra Götalandsregionen (VGR) ansvaret, och 

därmed beslutsrätten, för kollektivtrafikens utveckling gentemot medborgarna i Västra 

Götaland. För att kollektivtrafiken ska vara ett effektivt instrument för regional utveckling 

och utgöra ett reellt medel att nå ett hållbart transportsystem krävs att VGR/Västtrafik, 

kommunerna och övriga aktörer strävar i en gemensam riktning. Detta dokument beskriver 

de samverkansformer som etablerats i samband med skatteväxlingen 2011 för att 

säkerställa det nödvändiga samarbetet mellan kommuner och Västra 

Götalandsregionen/Västtrafik gällande kollektivtrafikutvecklingen. Dokumentet har 

uppdaterats efter en utvärdering 2020. 

En viktig samverkansform är de vardagliga kontakterna rörande kollektivtrafiken. 

Västtrafik har därför stärkt och förtydligat kanalerna för vardagskontakter med 

kommunerna, bland annat genom att varje kommun har en särskild kontaktperson. 

Politiska samverkansforum möjliggör dialog och samråd kring strategiska frågor för 

kollektivtrafikens utveckling i regionen. I de fyra delregionala kollektivtrafikråden sker 

dialog mellan delregionernas kommuner och VGR. Beredningen för hållbar utveckling 

(BHU) är regionalt forum för möten mellan region- och kommunpolitiker kring strategiska 

frågor för kollektivtrafiken i Västra Götaland 

Trafikförsörjningsprogrammet är det viktigaste måldokumentet för 

kollektivtrafikutvecklingen i Västra Götaland. De delregionala kollektivtrafikråden 

ansvarar för att behandla förslag till strategisk inriktning i trafikförsörjningsprogram och 

andra strategiska dokument. 

BHU har i uppgift att ställa sig bakom förslag till strategisk inriktning i 

trafikförsörjningsprogrammet och att enas om förslag gällande andra övergripande 

strategiska kollektivtrafikfrågor. Ansvaret för att fatta beslut om strategisk inriktning 

liksom att omsätta inriktningen i trafikåtgärder och trafikplikt ligger på VGR i rollen som 

kollektivtrafikansvarig myndighet.  

För de fem naven i regionen; Borås, Göteborgs stadstrafik (Göteborg, Mölndal, Partille), 

Skövde, Trollhättan/Vänersborg och Uddevalla finns samverkansavtal upprättade mellan 

VGR och berörda kommuner. Avtalen syftar till att tydliggöra respektive parts ansvar för 

kollektivtrafikens utveckling i respektive stadstrafikområde samt att säkerställa att 

samverkan sker. 

Samverkansformerna utvärderades och uppdaterades 2020/2021. En ny utvärdering bör 

genomföras senast 2027.  
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2. Samverkan kring kollektivtrafikutveckling i Västra 
Götaland  
Som regional kollektivtrafikmyndighet har Västra Götalandsregionen ansvaret, och därmed 

beslutsrätten, för kollektivtrafikens utveckling gentemot invånarna i Västra Götaland. För 

att kollektivtrafiken ska kunna utvecklas i enlighet med Vision Västra Götaland krävs att 

såväl VGR, Västtrafik och kommunerna som övriga aktörer strävar i en gemensam riktning 

och samverkar för att åstadkomma bra lösningar. Trafikverket är en viktig samverkanspart 

i och med rollen som väghållare och ansvarig för den statliga infrastrukturen. Detta 

dokument beskriver de samverkansformer som etablerats i samband med skatteväxlingen 

2011 för att säkerställa det nödvändiga samarbetet mellan kommuner och Västra 

Götalandsregionen/Västtrafik.  

De samverkansformer som beskrivs i dokumentet utgår från att kollektivtrafiken är en 

gemensam angelägenhet för parterna. Viktiga utgångspunkter är att trafikutbudet så långt 

möjligt, inom ekonomiska ramar, ska planeras utifrån invånarnas behov och att 

kollektivtrafiken ska stödja en utvidgning av dagens lokala arbetsmarknader, det vill säga 

mer utgå från funktionella än administrativa gränser.  

Figur 1: Parternas roller 

Samverkan mellan VGR/Västtrafik och kommunerna är en viktig framgångsfaktor för att 

skapa samsyn och verka för att kollektivtrafikens utvecklingsbehov går hand i hand med 

planering av infrastruktur och bebyggelse. För att åstadkomma maximal nytta och effekt av 

de resurser som satsas på kollektivtrafiken i ett samlat regionalt perspektiv är det viktigt att 

kommunerna fortsatt tar aktiv del i utvecklingen av kollektivtrafiken. Samverkansformerna 

syftar till att bidra till en effektiv och smidig förankrings- och beslutsprocess kring dessa 

frågor såväl på lokal som på delregional och regional nivå.  
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3. Västra Götalandsregionens organisation 
Västra Götalandsregionen är den ansvariga regionala kollektivtrafikmyndigheten. VGR 

arbetar enligt styrmodellen att skilja på funktionerna ägare, beställare och utförare. 

Västtrafik AB, som är ett av VGR helägt bolag, ansvarar för planering och genomförande 

av kollektivtrafiken.  

I enlighet med kollektivtrafiklagen fattar VGR som ansvarig kollektivtrafikmyndighet 

beslut om trafikförsörjningsprogram och övriga långsiktiga övergripande strategier och 

måldokument för kollektivtrafiken. Beslut om trafikförsörjningsprogrammet, samt beslut 

som påverkar VGR:s ekonomi i stort, fattas av regionfullmäktige. Kollektivtrafiknämnden 

bereder ärenden inför beslut i fullmäktige samt fattar beslut inom nämndens ansvar och 

budget, till exempel om strategier och uppdrag till Västtrafik. Kollektivtrafiknämnden har 

ett beställaransvar och förutsätts möta kommunernas företrädare i olika samverkansfrågor i 

den mån detta inte naturligen ligger inom Västtrafiks planeringsansvar. I detta dokument 

finns de samverkansformer där både beställar- och utförarfunktionerna möter kommunerna 

beskrivna. 

 

 

Figur 2: Processen inom VGR från trafikförsörjningsprogram till genomförande av trafik 
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4. Samverkansformer 
Som plattform för samverkan kring kollektivtrafikutvecklingen i Västra Götaland finns 

beredningen för hållbar utveckling (BHU) och fyra delregionala kollektivtrafikråd.  

Forumen har en tydlig uppgift att bereda förslag inför slutligt beslut hos VGR. För de fem 

naven i regionen; Borås, Göteborg/Mölndal/Partille, Uddevalla, Trollhättan/Vänersborg 

och Skövde ska fördjupad samverkan ske inom stadstrafikforumen. Vidare utgör löpande 

kontakt mellan kommuner och Västtrafik fortsatt grundbulten i samverkan mellan parterna. 

4.1 Vardagskontakter 
Löpande arbete med operativa frågor, exempelvis trafikdrift, tidtabells- och hållplatsfrågor, 

marknadsföring och försäljning med mera sköts främst på tjänstepersonsnivå genom 

vardagliga kontakter och avstämningar mellan Västtrafiks och kommunernas 

tjänstepersoner.  

Västtrafik har inrättat en särskild enhet; avdelning samhällsutveckling, för kontinuerliga 

tjänstepersonskontakter med kommunerna. Kommunerna har en definierad kontaktväg in 

till Västtrafik via en inrättad funktionsmejl. Ömsesidigt har varje kommun en definierad 

kontaktväg in till kommunen för kollektivtrafikfrågor. 

● Varje kommun ska veta vem från Västtrafik som är ansvarig kontaktperson för 

kommunen. 

● Västtrafiks kontaktperson har ansvar för att dialog förs och att relevant information 

kommuniceras till ansvarig kontaktperson på kommunen samt inom den egna 

organisationen. 

● Västtrafiks kontaktperson ansvarar för att de frågor som kommunen vill lyfta (oavsett 

om det gäller regional eller lokal trafik) tas om hand och förs vidare till rätt ställe i 

organisationen om så krävs. 

● Västtrafiks kontaktperson ansvarar för att ha god kännedom om kommunens 

samhällsbyggnadsplanering med mera som är relevant för att erbjuda en effektiv 

kollektivtrafik som svarar mot invånarnas behov.  

● Kontaktpersonens geografiska ansvarsområde avgränsas så att ändamålsenlig dialog 

möjliggörs.  

● Kommunen har ansvar för att dialog förs och att relevant information kommuniceras 

till ansvarig kontaktperson på Västtrafik samt inom den egna organisationen. 

● Kommunen har ansvar för att bära in kollektivtrafikens behov i samhällsplaneringen. 

Västtrafiks kontaktperson kan med fördel bjudas in till tidig dialog i kommunens 

planarbeten. 

4.2 Kommundialog om trafikförändringar 
Dialog om trafikförändringar startar drygt ett år innan de genomförs. Västtrafik bjuder in 

respektive kommun till årliga dialogmöten, med syftet att diskutera kollektivtrafikens 

utveckling utifrån dagens förutsättningar och framtida behov. Mötena vänder sig till både 

tjänstepersoner och politiker i kommunerna.   

Efter dialogmötena sker skriftliga återkopplingar till kommunerna och vid behov fortsätter 

sedan dialogen med kommuner som berörs av eventuella trafikförändringar. Innan 

trafikförändringarna ska genomföras informeras kommunerna både skriftligt och i form av 

informationsmöten.   
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Figur 3. Den tvååriga samverkansprocessen mellan Västtrafik och kommunerna kring att ta fram trafikplan 

4.3 Regionalt forum - BHU 
Beredningen för hållbar utveckling (BHU) är regionalt forum för möten mellan region- och 

kommunpolitiker kring strategiska frågor för kollektivtrafiken i Västra Götaland. BHU är 

sammansatt av representanter från kommunalförbunden samt regionens 

kollektivtrafiknämnd, regionutvecklingsnämnd, miljönämnd och regionstyrelsen. Politiker 

från kommunalförbunden företräder i det regionala forumet respektive DKR gällande 

strategiska kollektivtrafikfrågor. 

BHU ansvarar för att ställa sig bakom förslag till beslut gällande den strategiska 

inriktningen i trafikförsörjningsprogram och övergripande strategiska kollektivtrafikfrågor. 

Strategiska kollektivtrafikfrågor lyfts på ordinarie BHU-möten vid behov, enligt 

beslutsprocess för trafikförsörjningsprogram och övriga strategier/målbilder.  

Vid behov kan andra aktörer, till exempel Trafikverket och representanter från 

angränsande län/ kollektivtrafikmyndigheter bjudas in. 

4.4 Delregionala forum - DKR 
De delregionala kollektivtrafikråden har ansvar för att skapa möten för dialog mellan 

kommunpolitiker i respektive delregion och representanter från kollektivtrafiknämnden 

och Västtrafiks styrelse. Respektive kommunalförbund (och ingående kommuner) ansvarar 

för att fastställa forumets utformning och representation. Kommunalförbunden ansvarar för 

DKR:s möten och fastställer dagordningen. 

Råden ansvarar exempelvis för att behandla den strategiska inriktningen i 

trafikförsörjningsprogrammet, att behandla förslag till övergripande strategiska frågor 

såsom strategier och målbilder. Med fördel kan man i forumet även diskutera andra 

utvecklingsfrågor, såsom infrastruktur och regionala tillväxtfrågor. 

DKR är sammansatta av representanter från samtliga ingående kommuner samt regionens 

kollektivtrafiknämnd. Västtrafiks styrelse är adjungerade. Vid behov kan andra aktörer, 

såsom Trafikverket och kommuner från angränsande län bjudas in. Kungsbacka, som ingår 

i Västtrafiks trafikområde, ingår i Göteborgsregionens DKR. 
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Ett delregionalt kollektivtrafikråd har befogenhet att företräda samtliga ingående 

kommuner och har därmed ansvaret för förankring gentemot dessa. Remisser på 

trafikförsörjningsprogram, strategier och målbilder skickas från VGR till respektive DKR, 

som inhämtar kommunernas synpunkter och lämnar ett sammanvägt yttrande.  

Under programperioden sker en årlig uppföljning av de mål som satts upp. Kommunerna 

ges då möjlighet att via de delregionala kollektivtrafikråden lämna formella yttranden 

genom remiss. 

Mötesintervall styrs främst av processen för trafikförsörjningsprogrammet. Fler möten 

kommer att krävas då ett nytt program ska tas fram, däremellan bedöms att minst två 

möten per år krävs. 

4.5 Stadstrafikavtal 
För de fem naven i regionen; Borås, Göteborg/Mölndal/Partille, Uddevalla, 

Trollhättan/Vänersborg och Skövde finns särskilda samverkansavtal mellan ingående 

kommuner och VGR. Syftet med samverkansavtalen är att formalisera samverkan mellan 

parterna. Det handlar om att följa utvecklingen och verka för att samhällsplanering, 

infrastrukturplanering och kollektivtrafikens utveckling går hand i hand.  

Stadstrafikforumens uppgift är att initiera, samråda och gemensamt bereda frågor samt ta 

fram rekommendationer till parternas beslutande organ. Beslut fattas av respektive parts 

organisation. Politiska företrädare för parterna möts cirka två gånger per år för ömsesidig 

dialog och informationsutbyte kring frågor som bedöms relevanta för stadstrafikens 

utveckling, som en del av stadens utveckling och som en del i kollektivtrafiksystemet som 

helhet.  

 

Figur 4. Den årliga samverkansprocessen kring strategiska kollektivtrafikfrågor  
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4.6 Övrig samverkan 
En kommun kan alltid ta direktkontakt med VGR/Västtrafik. Vid behov kan särskilda 

beredningsgrupper tillsättas för enskilda frågor (till exempel stråkstudier), där även 

kommunpolitiker kan ingå. Kommuner har också möjlighet att enskilt eller i grupp initiera 

utredningar som inspel till antingen DKR, eller direkt till ansvarig nämnd/beredning inom 

VGR. Att som kommun tidigt involvera Västtrafik i samhällsplaneringsfrågor ökar 

förutsättningarna för en god samplanering. 

Det kan också finnas andra frågor än de som nämnts ovan som kan vara relevanta för 

VGR/Västtrafik att remittera eller ha samråd med kommunerna kring. Ovanstående 

begränsar inte den möjligheten.  
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5. Förankring och beslut 
Bilden nedan avser att schematiskt illustrera hur kommunerna, genom de delregionala 

kollektivtrafikråden och beredningen för hållbar utveckling, kan påverka den viktiga 

beslutsgången från trafikförsörjningsprogram och strategier till Västtrafiks genomförande.  

Figur 5. Besluts- och förankringsprocess för trafikförsörjningsprogrammet samt systempåverkande strategier 

och målbilder för kollektivtrafiken. 

Nedan presenteras vilket inflytande och ansvar de olika parterna har över de viktigaste 

beslutsområdena inom kollektivtrafiken. 

5.1 Operativa frågor  
Västtrafik upphandlar kollektivtrafiken i Västra Götaland med utgångspunkt i de mål och 

uppdrag som kollektivtrafiknämnden sätter, utifrån givna ekonomiska ramar. Västtrafik 

beslutar, i samverkan med upphandlade trafikföretag, i frågor som till exempel hur linjer 

ska dras, var hållplatser ska ligga och hur ofta trafiken ska gå. 

5.2 Trafikförsörjningsprogram 
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska enligt kollektivtrafiklagen (2010:1065) 

regelbundet, i ett trafikförsörjningsprogram, fastställa mål för den regionala 

kollektivtrafiken. Trafikförsörjningsprogrammet utgör det viktigaste måldokumentet för 

kollektivtrafikens utveckling i regionen. Lagen kräver en uppdatering ”vid behov” (§8). 

För Västra Götaland görs bedömningen att programmet bör tas fram en gång per 

mandatperiod.  

Trafikförsörjningsprogrammet har flera syften. Ett syfte är att ange mål och strategisk 

inriktning för kollektivtrafikens utveckling inklusive mål och åtgärder för miljö- och 

funktionshinderanpassning.  

Med strategisk inriktning avses till exempel;  

• Prioritera mellan målområden för den kommande programperioden (till exempel 

miljö, marknadsandel, tillgänglighet) 

• Definiera prioriterade stråk och bytespunkter 
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• Definiera utgångspunkter/kriterier gällande servicenivå för stråk/ relationer med 

olika resandeunderlag (landsbygd/tätort osv) 

 

Processen att ta fram den strategiska inriktningen för trafikförsörjningsprogrammet bygger 

på delaktighet från samtliga kommuner genom de olika samverkansforumen. Beslutsgång 

för trafikförsörjningsprogrammet är förankring i DKR, därefter ställningstagande om den 

strategiska inriktningen i BHU inför beslut i regionfullmäktige.  

5.3 Strategier och målbilder för kollektivtrafiken 
Med övriga strategiska kollektivtrafikfrågor avses till exempel regionala strategier med 

betydande påverkan på kollektivtrafikens utformning såsom miljö- och klimatstrategi, 

strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor och målbilder för tåg och stadstrafik. Dessa 

strategier är en del av trafikförsörjningsprogrammet.  

Beslutsgång för systempåverkande målbilder och strategier är förankring i DKR, därefter 

ställningstagande i BHU inför beslut i kollektivtrafiknämnden alternativt 

regionfullmäktige. BHU:s ställningstagande avser inriktningen medan beslut gällande till 

exempel målnivåer, som direkt påverkar det ekonomiska åtagandet, beslutas av VGR. 

Kollektivtrafikplaner och målbilder för stadstrafiken i Borås, Göteborg/Mölndal/Partille, 

Skövde, Trollhättan/Vänersborg och Uddevalla innefattar åtaganden för respektive part och 

beslutas således av respektive ingående parter.  

5.4 Kommunernas samhällsplanering 
Kommunerna ansvarar för fysisk planering och bebyggelseutveckling och beslutar om 

översiktsplaner, planprogram och detaljplaner. Kommunerna lägger via sin 

samhällsplanering grunderna för kollektivtrafikens förutsättningar. Kommunerna har även 

befogenhet över bland annat parkeringsavgifter och parkeringstal. Kommunerna ansvarar 

som väghållare för många delar av kollektivtrafikens infrastruktur, så som hållplatsytor, 

kommunala gång-och cykelvägar och framkomligheten i det kommunala vägsystemet. 

För att underlätta samordning mellan samhällsbyggnad och kollektivtrafikens utveckling 

kan kommunerna med fördel samverka med Västtrafik i tidiga skeden av 

samhällsplaneringen. Likaså ska kommuner skicka översiktsplaner och andra 

strukturpåverkande planer som bedöms ha nära koppling till kollektivtrafikens utveckling 

på remiss till VGR och Västtrafik. Till Västtrafik bör även detaljplaner remitteras. 

5.5 Stadstrafik 
GMP (Göteborg, Mölndal, Partille) är navet i Göteborgsregionen där flest delresor sker, 

samt flertalet regionala resor börjar och slutar. Uddevalla, Trollhättan/Vänersborg utgör 

naven i Fyrbodal, Skövde i Skaraborg och Borås i Boråsregionen. Dessa kommuner har 

omfattande stadstrafik. Det är också här som kollektivtrafikens utveckling är som mest 

beroende av att gå hand i hand med annan samhällsutbyggnad, såsom lokalisering av 

bostäder och verksamheter. Här finns också det största behovet av infrastrukturåtgärder för 

kollektivtrafiken.  Exempelvis busskörfält, signalprioritering, terminaler, 

omstigningsplatser, lokalisering av depåer med mera. Därför har fem stadstrafikforum 

instiftats för politisk samverkan och dialog. Stadstrafikforumens arbete regleras genom 

samverkansavtal mellan parterna och gemensamma kollektivtrafikplaner och målbilder för 
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stadstrafiken har tagits fram. Beslut om åtgärder inom dessa fattas av respektive parts 

organisation. 

5.6 Tillköp 
Kollektivtrafikens utveckling ska i första hand ske genom gemensamma processer. Det 

innebär att enskilda kommuners önskemål om förändringar i kollektivtrafiksystemet 

gällande till exempel trafikutbud lyfts i kommunernas årliga dialog med Västtrafik. VGR:s 

budgetbeslut är avgörande för omfattningen av åtgärder.  

En kommun som har önskemål om åtgärder som inte är prioriterade enligt målen i 

trafikförsörjningsprogrammet kan göra tillköp, så länge ett sådant tillköp är förenligt med 

målen i trafikförsörjningsprogrammet och/eller inte är systempåverkande. Det kan handla 

om tillköp för att snabba upp måluppfyllelsen i trafikförsörjningsprogrammet. Ramverket 

för tillköp anges i huvudavtalets bilaga 2 Tillköpsprinciper.  

Tillköpsprinciperna kräver att de hanteras ansvarsfullt av inblandade parter för att inte 

riskera att administrativa gränser förstärks samt för att gemensamt värna om enkelheten i 

systemet gentemot resenärerna i Västra Götaland. Vid prövning inför eventuellt tillköp ska 

därför analys om tillköpets påverkan på mål och inriktning i trafikförsörjningsprogrammet 

ingå.  

För tillköp av färdbevis finns ett fastställt sortiment som bygger på att Västtrafik ska ha en 

förenklad och enhetlig hantering av tillköpen. Genom att begränsa antalet varianter av 

tillköp kan samtidigt tydligheten gentemot resenärerna främjas.  

Västtrafik ska tillse att godkända tillköp införs vid första lämpliga tillfälle. Ofta innebär det 

att införande sker vid närmast följande skifte för trafikår (december) och prisjustering 

(januari). För tillköp som inte behöver kopplas till dessa skiften kan kommunen och 

Västtrafik komma överens om annan tidpunkt för införande. Kollektivtrafiknämnden har 

delegerat till Västtrafik att hantera frågor om tillköp inom ramen för överenskomna 

principer. Västtrafik har beslutsmandatet att avgöra om tillköp är i linje med 

tillköpsprinciperna och är avtalspart för VGR. 

En kommuns kostnad för tillköp baseras enligt tillköpsprinciperna på tillköpets bedömda 

nettokostnad. Det innebär att priset för tillköpet baseras på antaganden och bedömningar 

som kan vara svåra att mäta och följa upp, bland annat vad gäller intäktsbortfall. Beroende 

på tillköpets art är osäkerheten olika stor. Störst är osäkerheten vad avser tillköp av 

färdbevis. Minst är osäkerheten vad avser tillköp av trafik. Detta bör beaktas av parterna 

inför ett beslut. 
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6. Revidering av samverkansformerna 
De ursprungliga Samverkansformerna kring kollektivtrafik i Västra Götaland beslutades 

genom att 49 kommunfullmäktige och regionfullmäktige ställt sig bakom dem 2011. En 

första revidering och uppdatering av Samverkansformerna gjordes 2017. 2020 har en större 

utvärdering genomförts och dokumentet har uppdaterats. En ny utvärdering ska 

genomföras senast 2027. Aktualisering av dokumentet kan behöva göras vid exempelvis 

större organisationsförändringar. 

Uppföljning av hur samverkansformerna fungerar i praktiken görs i samband med den 

årliga avstämningen av trafikförsörjningsprogrammet.  
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Sammanfattning  
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet 2017-2020 är genomfört och ett nytt program är ska 

snart beslutas. Under programperioden har programmet följts upp årligen för att visa hur 

kollektivtrafiken utvecklas i förhållande till trafikförsörjningsprogrammets mål. Denna 

uppföljning avser hela programperiodens fyra år men på grund av covid-19-pandemin behöver 

resultatet för 2020 särskilt kommenteras. Utvecklingen har rört sig i rätt riktning under 

programperioden, i enlighet med samtliga målområden, fram till att pandemins påverkan på 

resandemönster innebar relativt stora avvikelser främst inom resandet och marknadsandelen. 

Det övergripande målet om att nå en marknadsandel om 33 procent av det motoriserade resandet 

var uppnått redan under 2019. Pandemin ledde till att både marknadsandelen och resandet 

minskade drastiskt och målet är därmed inte längre uppnått. Resandet minskade mest i stads- och 

tätortstrafiken samt i tågtrafiken. Kollektivtrafikens marknadsandel gick ner från 33 till 23 procent 

under 2020. Andelen cykelresor ökade från 6 till 9 procent under 2020 medan andelen 

bilpassagerare var oförändrad. Under 2020 ökande antalet bilar mer än tidigare år. 

Delmål 1 om att invånarnas tillgänglighet med kollektivtrafik ska öka i hela Västra Götaland 

bedöms vara uppnått enligt målnivåerna i programmet till 2020. Tillgängligheten i form av restid 

med kollektivtrafiken på maximalt 60 minuter till pendlingsnaven har ökat något sedan 2014. 

Kollektivtrafikens fordonskilometer ökade något under programperioden. Restidskvoterna 

gentemot bilen i stråken är i hög utsträckning inom målnivåerna, vilket är positivt för 

kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot bilen. Undantaget är vissa tågsträckor med hög 

restidskvot. Boende utanför tätorter har minst fem resmöjligheter på vardagar med närtrafiken. 

Andelen invånare som tycker att avgångstiderna passar deras resbehov ökade fram till 2019 men 

minskade därefter. 

Delmål 2 om att kollektivtrafiken ska upplevas som attraktiv är delvis uppnått. Andelen nöjda 

invånare med Västtrafik generellt har inte påverkats av pandemin och den ligger på samma nivå 

som 2019. Punktligheten har fortsatt förbättrats under 2020, framförallt för tåg och buss. Andelen 

invånare som upplever att det är enkelt att resa med Västtrafik har minskat och ligger på 61 

procent, samma nivå som 2018. Andelen som upplever att det är enkelt att köpa biljett har fortsatt 

öka och är 81 procent.  

Delmål 3 är om att alla resenärsgrupper ska beaktas i kollektivtrafiken är inte uppnått. Fysiska 

anpassningar av fordonen för personer med funktionsnedsättning är genomförda, med undantag 

för de äldsta spårvagnarna. Fler hållplatser har anpassats men det återstår åtgärder på 35 procent 

av hållplatserna. Den största avvikelsen avser hur tryggt resenären upplever att det är att resa med 

kollektivtrafiken. Tryggheten att resa med Västtrafik har föga förvånande minskat under 

pandemin.  

Delmål 4 som handlar om att minska koldioxidutsläppen per personkilometer med 80 procent 

jämfört med 2006 års nivå är inte uppnått trots att i stort sett all trafik drivs med förnybara 

drivmedel och att elektrifieringen ökat. Även detta mål har påverkas av pandemin eftersom det 

redovisas per personkilometer och därmed det minskade resandet. Minskningen hamnade på 48 

procent för 2020. Kollektivtrafikens fordon drivs till 98 procent med förnybara drivmedel. 

Elektrifieringen av bussar har fortsatt, bland annat med uppstart av ett nytt trafikavtal i slutet av 

2020.  
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Inledning 

Trafikförsörjningsprogrammet  

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande styrdokumentet för 

kollektivtrafikens utveckling. I Västra Götaland fastställs ett nytt program en gång per 

mandatperiod av regionfullmäktige. Ett förslag har varit ute på remiss och beslut förväntas tas 

under första halvåret av 2021.  

Uppföljningen för 2020 är en samlad uppföljning för hela programperioden 2017-2020. Med 

den stora påverkan som covid-19-pandemin hade på kollektivtrafiken under 2020 redovisas 

statistik för 2020 separat. Uppföljningen avser de mål och indikatorer som finns i programmet 

och redovisas med måluppfyllelse gentemot angivna måltal. Ett antal indikatorer utan måltal 

finns med för att bättre kunna analysera och bedöma utvecklingen av målen. Där det är 

möjligt redovisas troliga orsaker till utvecklingen och i vissa fall exempel på genomförda 

åtgärder för att nå ökad måluppfyllelse. I nästa avsnitt finns en översikt av måluppfyllelsen 

avseende de mål och indikatorer med måltal som ingår i uppföljningen.  

Det övergripande målet i programmet är att andelen hållbara resor ska öka för en attraktiv och 

konkurrenskraftig region samt att resandet med kollektivtrafiken ska fördubblas. I det hållbara 

resandet ingår kollektivtrafik, gång och cykel. I programmet finns prioriterade stråk och ett 

antal prioriterade utvecklingsområden, där samverkan med kommunerna spelar en viktig roll. 

Dessa är samhällsplanering, samordning med skolresor, hållbart resande, pris- och 

betalsystem, principer för kollektivtrafiken i pendlingsnaven samt ett strukturerat arbete 

utifrån diskrimineringsgrunderna. Landsbygdsutredningen visar vilken geografisk 

tillgänglighet med kollektivtrafik invånarna kan förvänta sig i olika delar av Västra Götaland. 

I figur 1 redovisas trafikförsörjningsprogrammets mål med de beslutade strategier som fanns 

när programmet antogs. Därefter har förändringar skett, till exempel har 

funktionshinderstrategin ersatts av en strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor och 

målbilder för de flesta stadstrafikområden har tagits fram.  

 

Figur 1 Mål för kollektivtrafiken som beslutats av Västra Götalandsregionen  
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Andelen hållbara resor ökar i hela Västra Götaland och 

kollektivtrafikresandet fördubblas för en attraktiv och 

konkurrenskraftig region 

Det övergripande målet är att öka andelen hållbara resor, det vill säga resor med kollektiv-

trafik, gång och cykel. Resandet med kollektivtrafiken bör öka i linje med fördubblingsmålet 

för att öka andelen hållbara resor. Det vill säga att antalet resor med kollektivtrafiken ska 

fördubblas från 2006 till 2025. Dessutom behöver gång- och cykelresorna öka i förhållande 

till det motoriserade resandet. Ett antal nyckeltal följs för att få en helhetsbild av det hållbara 

resandets utveckling i förhållande till antal resor med bil. Förutom antalet resor, är också 

resornas längd betydelsefulla, därför följs indikatorn om personkilometer upp.  

För att fortsätta öka det hållbara resandet behöver hänsyn tas i både infrastruktur och 

bebyggelseplanering men åtgärder behövs också för att underlätta för individer att välja ett 

mer hållbart resande. Innovation och test av nya mobilitetslösningar, som till exempel 

kombinerad mobilitet, kan skynda på utvecklingen. 
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Ö1: Kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel 

Måltalet är att kollektivtrafikens marknadsandel jämfört med bil och andra motorfordon ska 

vara 30 procent år 2020. Marknadsandelen har varit omkring 33 procent mellan 2017 och 

2019. Kollektivtrafikens marknadsandel för 2020 landade på 23 procent, vilket bör kunna 

förklaras helt av pandemin. Antalet resor med kollektivtrafiken har minskat kraftigt efter mars 

2020 samtidigt som antalet bilar i Västra Götaland ökade med 1,2 procent under 2020. Under 

2019 ökade antalet bilar med 0,2 procent 2019.Marknadsandelen påverkas normalt sett av 

satsningar på kollektivtrafik och infrastruktur men också av styrmedel som trängselskatt och 

avgifter för parkering.  

Den motoriserade marknadsandelen beräknas genom att dividera antal resor med 

kollektivtrafik i förhållande till alla resor med motorfordon inklusive kollektivtrafik. Resor 

med gång och cykel ingår inte. Ökningen 2017 beror till stor del på förändrad mätmetod 

vilket gjorde att resultatet hamnade i nivå med måltalet.  

 
Figur 2 Utveckling av kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel  
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2020 

Marknadsandelen skiljer sig åt mellan delregionerna. I Göteborgsregionen är 

kollektivtrafikens marknadsandel 33 procent, 12 procentenheter lägre än 2019. I Sjuhärad är 

andelen 12 procent 2020, 7 procentenheter lägre än 2019. Även i Fyrbodal ligger den på 12 

procent, vilket är 4 procentenheter lägre än 2019. I Skaraborg är marknadsandelen 6 procent, 

7 procentenheter lägre än 2019. En förklaring kan vara hur andelen gymnasieelever och 

högskolestudenter som reser med kollektivtrafiken skiljer sig mellan delregioner samt om de 

har haft distansundervisning eller ej.  
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År 2020 var marknadsandelen i kollektivtrafiken 27 procent för kvinnor och 18 procent för 

män.  

 
Figur 3 Marknadsandelen i procent för kollektivtrafik respektive annan motorburen trafik för män 

respektive kvinnor.  

Källa: Kollektivtrafikbarometern 2020 

Det övergripande målet handlar om det hållbara resandets marknadsandel där även gång och 

cykel ingår. Marknadsandelen för det hållbara resandet var 33 procent 2020, fem 

procentenheter lägre än 2019.  

 

Ö2: Antal resor i kollektivtrafiken 

Resandet med kollektivtrafiken har minskat kraftigt under 2020 på grund av pandemin. Fram 

till början av 2020 hade resandet ökat med 76 procent från 2006 samtidigt som 

befolkningsmängden hade ökat med 12 procent. I slutet av 2020 hade resandet ökat med 22 

procent från 2006. 

Den positiva resandeökningen från 2019 fortsatte för de två första månaderna 2020, men från 

och med mitten av mars månad har utvecklingen varit kraftigt negativ till följd av pandemin. 

Resandet halverades i princip under våren jämfört med samma period föregående år. Från 

midsommar till månadsskiftet oktober/november visade resandet på en återhämtning vilket 

innebar en stabilisering kring en nivå på cirka minus 30 procent jämfört med samma period 

föregående år. Därefter kom nya och skärpta restriktioner från Folkhälsomyndigheten, vilket 

medförde ytterligare en nedgång i resandet på cirka 45 procent för november och december 

jämfört med samma månader 2019.  

Det totala resandet för 2020 var 246 miljoner resor, en minskning med 31 procent jämfört 

med 2019. Alla trafikslag har minskat kraftigt och tågresandet har minskat mest procentuellt 

sett. 
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Utvecklingen 2020 innebär att resandet har gått tillbaka till 2011 års nivå, då resandet hade 

ökat med 22 procent jämfört med 2006. Möjligheten att nå fördubblingsmålet till år 2025, 

vilket är 380 miljoner resor, har därmed kraftigt försämrats. Takten på återhämtningen beror 

bland annat på hur pandemin har påverkat människors resvanor på sikt. 

 
Figur 4 Resandeutvecklingen med Västtrafik mellan år 2006-2020, måltal 2020 och mål 2025  

(miljoner resor/år) 

Källa: Västtrafik 

 

Västtrafik mäter antalet resor i form av delresor, dvs en resa som har ett byte räknas som två 

resor i statistiken. Idag finns det två källor till resandestatistiken. I stora delar av trafiken finns 

KRS (automatiskt kundräkningssystem), som innebär att mätare registrerar hur många som 

går av och på fordonen. KRS ger underlag till 92 procent av resorna. Där KRS inte används, 

registreras resandet genom stämplingar av biljetter. En stämpling är när ett Västtrafikkort 

hålls upp mot en biljettmaskin ombord. För resor som betalas i appen ToGo finns en 

framtagen modell som beräknar antalet resor på den typen av biljetter där inte KRS används. 

 

Ö3: Antal resor per kategori 

Pandemin har haft genomslag på resor inom samtliga kategorier under 2020. Folkhälso-

myndighetens rekommendationer om att endast göra nödvändiga resor och undvika 

kollektivtrafiken har påverkat alla typer av resor. Möjligheterna att arbeta hemma varierar 

stort mellan olika yrken. Västtrafik har i vissa områden fått förstärka trafiken för att minska 

trängseln ombord. 

I stadstrafiken gjordes 189 miljoner resor under 2020, vilket står för 77 procent av det totala 

resandet. Resandet i stadstrafiken minskade med 82 miljoner resor under 2020, vilket 

motsvarar en minskning på 30 procent. Minskningen i stadstrafiken är något lägre än för 

övriga kategorier totalt sett. I spårvagnstrafiken minskade resandet med 33 procent 

motsvarande 46 miljoner resor. Resandet i busstrafiken minskade med 27 procent. I 

tätortstrafiken minskade resandet med 38 procent, åtta procentenheter mer än i stadstrafiken. I 

Alingsås minskade tätortstrafiken med 27 procent jämfört med 2019. Kungsbacka och 
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Stenungsund är de tätorter där resandeminskningen varit störst under 2020, strax över 50 

procent.  

I stråken är resandeminskningen 33 procent, motsvarande 19 miljoner resor. Minskningen är 

något lägre i pendelstråken kring Göteborg, 31 procent. Övriga stråk har ett minskat resande 

med 36 procent, varav tågtrafiken minskade med 34 procent. I den regionala trafiken utanför 

stråken gjordes 13 miljoner resor under 2020. Det är en minskning med 33 procent jämfört 

med 2019, motsvarande 6 miljoner resor. I Anropstyrd trafik, främst färdtjänst och sjukresor, 

har resande minskat med 24 procent för 2020. För att reducera smittspridningen i den 

anropsstyrda trafiken har flera åtgärder genomförts, exempelvis ensamåkning som har gjort 

att resandeminskningen inte är lika stor som i övriga kategorier där ensamåkning inte är 

möjligt.  

Tabell 1 Antal miljoner resor per kategori  

Resor (miljoner) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Stadstrafik 212 228 243 258 271 189 

Tätortstrafik 3 3 3 4 4 2 

Stråk 46 49 54 55 58 39 

Landsbygd 17 19 19 19 19 13 

Specialtrafik 3 3 3 3 4 2 

Summa 282 303 322  339  355 246 

Källa: Västtrafik 

Resandet i Göteborg, Mölndal och Partille minskade med 31 procent motsvarande 77 miljoner 

resor. Resandeminskningen är högre i det stadstrafikområdet än i övriga områden där 

minskningen ligger på en nivå på drygt 20 procent. En förklaring kan vara att det görs fler 

korta resor med kollektivtrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille, vilka är lättare att ersätta 

med gång och cykel. Skillnader i möjligheten att arbeta hemifrån påverkar i vilken grad det 

går att undvika kollektivtrafiken likväl som möjligheten till alternativa transporter.  

Tabell 2 Antal miljoner resor i stadstrafik 2020 samt befolkning i tätorterna  

Stadstrafik  2016 2017 2018 2019 2020 Befolkning  

Göteborg/ Mölndal/ 

Partille 

210 225 236 248 171 597 700  

Borås 8,6 8,7 10 11 9 73 700  

Trollhättan/ 

Vänersborg  

4,9 5,0 6,8 6,7 5,3 73 400  

Uddevalla 2,3 2,3 2,9 2,9 2,3 36 000  

Skövde 2,4 2,4 2,7 2,7 2,1 38 100  

Källa: Västtrafik, Svensk kollektivtrafik och SCB 
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Ö4: Bruttokostnad och nettokostnad per resa 

Under 2020 är resandet kraftigt påverkat av pandemin och såväl bruttokostnad som 

nettokostnad per resa har ökat till följd av det. Fram till och med 2019 varierade kostnad per 

resa måttligt. 

Även om Västtrafiks totala bruttokostnad är något lägre för 2020 än för 2019 så har 

resandeminskningen varit ännu större. En kraftig minskning av biljettintäkter till följd av 

minskat resande under pandemin påverkar nettokostnad per resa. Statsbidrag till 

kollektivtrafiken kompenserar för cirka en tredjedel av intäktsbortfallet för biljettintäkter.  

Utvecklingen av kostnad per resa påverkas av hur mycket resandet förändras i förhållande till 

kostnadsutvecklingen, men också av fördelningen mellan långa och korta resor samt 

trafikslag. Bruttokostnad per resa avser Västtrafiks totala kostnader fördelat på antalet resor 

som genomförs i kollektivtrafiken i Västra Götaland. Nettokostnad per resa avser total 

kostnad minus biljettintäkter, statsbidrag och övriga intäkter fördelat på antalet resor. 

Statsbidraget till kollektivtrafiken har påverkat nettokostnaden positivt. 

Tabell 3 Brutto- och nettokostnad per resa (kr) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad per resa 27 29 28 28 27 27 39 

Nettokostnad per resa 13 14 14 14 13  13  22 

Källa: Västtrafik 

 
 

Ö5: Antal personkilometer med kollektivtrafiken 

Under 2020 minskade antalet personkilometer med 34 procent, till följd av det minskade 

resandet. Fram till pandemin var det en stabil ökning av antalet personkilometer under många 

år i kollektivtrafiken. Personkilometer beräknas genom en uppskattad medelreslängd per 

restyp multiplicerat med antalet resor. Personkilometer redovisas eftersom skillnaden i längd 

mellan olika resor är stor.  

 
Figur 5 Antal miljoner personkilometer med kollektivtrafiken.  
Källa: Västtrafik 
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Ö6: Bilinnehav  

Tillgång till bil påverkar om individer kan välja att resa med bil eller kollektivtrafik, och 

därmed utvecklingen av kollektivtrafikens marknadsandel. I Västra Götaland fanns 798 800 

personbilar 2020, vilket är 9 500 fler bilar eller 1,2 procent mer än 2019.  

I Västra Götaland år 2020 fanns det 461 bilar per 1 000 invånare, en ökning från 458. Även i 

riket har antalet personbilar ökat under 2020 med 1,2 procent, och snittet per 1000 invånare 

har ökat från 474 till 476. Det är möjligt att pandemin har gjort att fler personer har slutat åka 

kollektivt och istället köpt bil med tanke på ökningen av bilinnehav.  

I Västra Götaland äger kvinnorna 36 procent av bilarna och männen äger 64 procent. Juridiska 

personer äger närmare en av fem bilar. 

Tabell 4 Bilinnehav i Västra Götaland 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bilinnehav per 1000 invånare 452 456 459 463  465  461  458  461  

Källa: Trafikanalys  

 

Generellt är bilinnehavet högre i glesare områden och lägre i tätare, där kollektivtrafikens 

utbud och möjligheterna att gå och cykla är större. Bilinnehav påverkas också av 

parkeringsmöjligheter vilket oftare är mindre tillgängligt och dyrare i tätare områden. 

Bilinnehavet per 1 000 invånare är lägst i Göteborg och Partille med 332 respektive 412 bilar 

och högst i Essunga och Orust med 632 respektive 628 bilar per 1000 invånare.  

 

Ö7: Körsträcka med personbil  

Den genomsnittliga körsträckan per personbil var 11 860 kilometer i Västra Götaland 2019. 

Det är den lägsta körsträckan som har uppmätts sedan nuvarande mätning startade 2010. För 

riket var den genomsnittliga körsträckan 11 710 kilometer per personbil. Uppgifter för år 

2020 kommer i april 2021. 

Tabell 5 Genomsnittlig körsträcka i kilometer för personbilar registrerade i Västra Götaland . 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Körsträcka i kilometer 12 420 12 390 12 390 12 400  12 250  12 190* 11 860 

Källa: Trafikanalys 2018. * ändring av besiktningsregler gör att metoden för att beräkna körsträcka ändrats, för  

att få en korrekt jämförelse bakåt i tiden 

 

Ö8: Andel cykelresor 

Andelen cykelresor är en viktig del i det hållbara resandet, och med elcykel ökar möjligheten 

till längre cykelresor. Många resor med bil är kortare än fem kilometer, och för dessa resor 

finns en potential att flytta över en del till cykel och gång.  

Andelen cykelresor ökade under 2020 och är 9 procent. Det är den högsta siffran under 

mätperioden och hänger sannolikt ihop med pandemin. Andelen kvinnor som cyklar har ökat i 

högre utsträckning under 2020 än andelen män och numera är andelen runt 9 procent för båda 

könen. 
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Figur 6 Andel cykelresor av totalt antal genomförda resor  
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2020 

För att underlätta anslutningsresor med cykel till kollektivtrafiken är tillgången på 

cykelparkeringsplatser viktig. I Västra Götalandsregionen har 450 pendelparkeringar 

inventerats, varav 60 procent är utrustade med cykelparkering. Totalt finns 11 400 

cykelparkeringsplatser varav 61 procent är utrustade med tak.  

Västra Götalandsregionen gjorde under 2018 en studie för att undersöka potentialen för 

invånarna att gå och cykla till sin arbetsplats eller skola. Resultatet visar att det finns stor 

potential för mer hållbara resor. I genomsnitt kan 37 procent av alla invånare i Västra 

Götaland nå sin arbetsplats inom 30 minuters cykling. Resultatet finns presenterat kommunvis 

i en interaktiv rapport, samt i en webbkarta, www.vgregion.se/potentialstudie. Under 2020 har 

det skett en utveckling av metodiken och nya resultat kommer att publiceras under 2021. 

 

Ö9: Andel bilpassagerare 

Samåkning är en del i det hållbara resandet. Andelen som reser som bilpassagerare har varit 

10 procent de senaste tre åren.  

 
Figur 7 Andel bilpassagerare av totalt antal genomförda resor 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2020 

  

http://www.vgregion.se/potentialstudie
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Delmål 1: Ökad tillgänglighet för invånarna i hela 

Västra Götaland 
Målet handlar om hur kollektivtrafiken möjliggör för invånare att nå olika målpunkter. Flera 

strategier styr utvecklingen av trafiken och utbudet anpassas utifrån samhällsnytta, 

resurseffektivitet och olika geografiska förutsättningar. Målet mäts med två indikatorer och 

fyra nyckeltal som ger en bild av tillgängligheten utifrån restid och utbud med 

kollektivtrafiken. Kostnaden följs eftersom den är avgörande för hur det totala utbudet ser ut.  

 

 

1.1 Andel invånare med mindre än 60 min till ett pendlingsnav med 

kollektivtrafik  

Andelen invånare med mindre än 60 minuter med kollektivtrafik till minst en av de 

delregionala pendlingsorterna är 86 procent med 2018 års tidtabell och 2019 års befolkning. 

Det är något högre än 2014 då den var 85 procent.  

Tabell 6 Invånarnas restider med kollektivtrafik till pendlingsnaven 

Minuter 0-20 21-30 31-45 46-60 61-90 91-120 Över 120 

Antal invånare 479 000 480 500 333 400 185 400 193 700 43 500 9 200 

Andel invånare 28 % 28 % 19 % 11 % 11 % 2 % 1 % 

Antal invånare 

ackumulerat 479 000 959 600 129 300 1 478 300 1 672 100 1 715 600 1 724 800 

Andel invånare 

ackumulerat 28 % 56 % 75 % 86 % 97 % 99 % 100 % 

Källa: Befolkning SCB 2019 (avrundade siffror) och tidtabell 2018 
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Kartan i figur 8 visar restider från alla kvadratmeterrutor till den närmsta av Borås, Göteborg, 

Skövde, Trollhättan, Vänersborg eller Uddevalla. Restider under 60 min (gula och gröna) 

finns främst i de prioriterade stråken och runt pendlingsnaven. De blå och gråfärgade 

områdena har en restid på längre än 60 minuter. Några områden har närmare till större orter 

utanför Västra Götaland, vilket inte redovisas i den här kartan. Kartan har inte uppdaterats 

sedan föregående års uppföljning.  

 
Figur 8 Restid till delregionala pendlingsnav i Västra Götaland enligt 2018 års tidtabell.  
Källa: Tillgänglighetsanalys Handelshögskolan vid Göteborgs universitet i samverkan med Zurich University of Applied 

sciences. 

(Tidtabellen är från Samtrafiken och avser tredje måndagen i september 2018 med ankomst mellan kl 7.00 och 8.30.) 
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1.2 Andel invånare med minst grundutbud  

Landsbygdsutredningen från 2014 innehåller riktlinjer för vilken servicenivå som invånarna 

kan förvänta sig med kollektivtrafiken på landsbygden och i orter upp till 3 000 invånare. 

Boende utanför tätorter ska ha minst fem resmöjligheter per vardag med närtrafik och för 

boende inom tätorterna finns det tidtabellslagda turer med större utbud ju större tätorten är.  

Grundutbudet var uppnått i hela Västra Götaland år 2016. Satsningen på närtrafik har gjort att 

resandet hade den ökade med 80 procent fram till 2019 för att under 2020 falla tillbaka på en 

nivå med ökat resande på drygt 20 procent sedan 2013. Västtrafik har ambitioner om att 

integrera den anropsstyrda trafiken allt mer med övrig kollektivtrafik på landsbygden, 

exempelvis genom samordning av biljettsystem, samt att trafiken syns i reseplaneraren eller 

liknande. 

Tabell 7 Andelen invånare med minst grundutbud enligt landsbygdsutredningen 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Andel invånare 63% i.u. 100% 100% 100% 100% 100% 

Källa: Västtrafik,  i.u. ingen uppgift 

 

1.3 Antal fordonskilometer med Västtrafik 

Antal fordonskilometer är ett sätt att visa det samlade utbudet av kollektivtrafik. Siffran avser 

hur långt varje kollektivtrafikfordon kör i trafiken, till exempel innebär två sammankopplade 

tågfordon två fordonskilometer per kilometer.  

Mellan 2014 och 2020 har antalet fordonskilometer ökat med 9 miljoner. De senaste åren har 

ökningstakten varit lägre, delvis beroende på att satsningar i första hand innebär 

omfördelningar. Det vill säga mindre effektiv trafik ersätts med mer effektiv trafik, vilket kan 

innebära ett mer attraktivt utbud även om antalet fordonskilometer inte ökar.  

Västtrafiks fokus och uppdrag under pandemin har varit att fortsätta bedriva kollektivtrafik i 

så normal utsträckning som möjligt samt att se till att trafiken kan köras i den omfattning som 

behövs för att minska risken för trängsel. Västtrafik har under hela perioden arbetat med 

förstärkningstrafik där behov uppstått. 

Tabell 8 Antal fordonskilometer med Västtrafik   

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal fordonskilometer (miljoner) 142 145 147 149 150  151   151  

Källa: Västtrafik 
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1.4 Andel invånare som har avgångstider som passar deras resbehov 

I kollektivtrafikbarometern 2020 svarade 54 procent att de har avgångstider som passar deras 

resbehov. Andelen minskade något under 2020.  

 
Figur 9 Andel invånare som har avgångstider som passar deras resbehov.  
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2020 

 

1.5 Restidskvot för tåg respektive buss i prioriterade stråk  

En utmaning för kollektivtrafiken är att uppnå restider som konkurrerar med bilen. 

Restidskvoten styrs till stor del av infrastrukturen för alla trafikslag men för kollektivtrafiken 

påverkar dessutom antalet stopp vid hållplatser den totala restiden.  

Målet för tåg är en restidskvot på 0,8, det vill säga 20 procent kortare restid än med bil. För 

buss är målet en restidskvot på 1,3. Restidskvoterna följs upp i de prioriterade 

kollektivtrafikstråken och i stora pendlingsrelationer. Uppföljningen sker i första hand av 

restidskvoten för tåg och bil. Där det inte finns tågtrafik följs restidskvoten mellan buss och 

bil.  

Restiderna för både bil och kollektivtrafik är hämtade från Google maps. Restiderna räknas 

mellan resecentrum alternativt tågstation i respektive ort. Den lägsta restidskvoten finns 

generellt mellan orter längs Västra stambanan, och nära Göteborg. Tågen på Norge-

Vänerbanan har också låga restidskvoter, både på kortare och längre distanser. Högst 

restidskvot när det gäller tåg har Göteborg-Strömstad, men även Borås-Göteborg och 

Vänersborg-Borås har höga kvoter. 

Jämfört med 2019 har restidskvoten förbättrats bland annat för tåg mellan Göteborg och 

Uddevalla samt mellan Borås och Värnamo. Sammantaget är restidskvoterna i stråken i hög 

utsträckning inom målnivåerna. 
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Figur 11 Restidskvoter för tåg i förhållande till bil  

Källa: Google maps november 2020 

Sträckan Borås-Göteborg har låg restidskvot för bussen. För buss generellt finns de lägsta 

restidskvoterna framförallt i stråk med busskörfält. Flera bussrelationer i Skaraborg har också 

låga restidskvoter, till exempel Tibro-Skövde och Skövde-Mariestad.  

Figur 12 Restidskvoter för buss i förhållande till bil  
Källa: Google maps november 2020 
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1.6 Bruttokostnad och nettokostnad per fordonskilometer 

Ersättningen till trafikföretag för utförd trafik minskade något under året, till största delen för 

den särskilda anropsstyrda trafiken. Trafikkostnaden för den allmänna kollektivtrafiken är 

oförändrad jämfört med föregående år. Ökade kostnader på grund av index kopplat till bränsle 

och personal i trafikavtalen och för förstärkningstrafik kompenserades under året av minskade 

kostnader kopplat till resandeincitament i trafikavtalen.  

Kostnaderna per fordonskilometer påverkas också av trafikslagens andel av all kollektivtrafik, 

exempelvis leder en ökad andel tåg till en ökad kostnad per kilometer, men också till fler 

sittplatser per tur. Sammantaget för 2020 har bruttokostnaderna per fordonskilometer minskat 

något jämfört med 2019. Det beror på kostnadsutvecklingen för trafikkostnader men också på 

återhållsamhet och prioritering i övrig verksamhet.  

Nettokostnaden per fordonskilometer  påverkas dessutom av intäkternas utveckling. För 2020 

har biljettintäkterna påverkats negativt av det minskade resandet till följd av pandemin. 

Statsbidrag till kollektivtrafiken som har kompenserat för cirka en tredjedel av bortfallet av 

biljettintäkter har påverkat nettokostnaden positivt. 

Tabell 9 Kostnad per fordonskilometer, brutto respektive netto (kr)  

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad per fordonskilometer 53 56 59 59 63 64 63 

Nettokostnad per fordonskilometer 25 27 28 28 30 32 36 

Källa: Västtrafik 
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Delmål 2: Attraktiv kollektivtrafik 
Kollektivtrafikens attraktivitet handlar om punktlighet, trygghet, enkelhet, bekvämlighet, 

kvalitet och bemötande. Attraktiviteten mäts genom hur enkelt invånarna anser att det är att 

resa med Västtrafik, resenärernas nöjdhet och punktlighet. 

 
 

2.1 Andel invånare som anser att det är enkelt att resa med Västtrafik  

Under 2020 ansåg 61 procent att det är enkelt att resa med Västtrafik. Delmålet till 2020 är 

uppnått trots en nedgång med två procentenheter. Antagligen har pandemin påverkat resultatet 

i negativ riktning. Andelen resenärer som upplever att det är enkelt att köpa biljett har dock 

fortsatt öka även under pandemin och ligger nu på 81 procent.  

 
Figur 12 Andel invånare som anser att det är enkelt att resa med Västtrafik 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2020 
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Kvinnor har i högre grad än män upplevt att det är enkelt att åka med Västtrafik under de 

senaste fyra åren. Delmålet till 2020 är uppnått för både kvinnor och män. 

 
Figur 13 Andel män respektive kvinnor som anser att det är enkelt att resa med Västtrafik 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2020 

 

2.2 Andel nöjda resenärer med senaste resan mätt ombord  

Mätningarna som görs ombord på fordonen har inte utförts det senaste året på grund av 

pandemin. Mätningarna under de föregående åren har visat på en hög och jämn nöjdhet som 

dessutom varit betydligt högre än den som redovisats i kollektivtrafikbarometern. Detta kan 

bero på skillnader i resvanor bland respondenterna på grund av att det är fler vaneresenärer i 

ombordmätningarna samt på intervjuareffekten, det vill säga att man blir mer positiv när man 

svarar på frågor från en person man har direktkontakt med jämfört med att svara på frågor i 

telefon eller skriftligt på webben vid en senare tidpunkt. 

 
Figur 14 Andelen nöjda resenärer med senaste resan mätt ombord fram till 2019 
Källa: Västtrafik 

 

  



Uppföljning 2020  
Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2017-2020 

22 

2.3 Andel resenärer nöjda med Västtrafik 

Bland resenärerna är 58 procent nöjda med Västtrafik, och det är en nivå som i stort sett varit 

oförändrat senaste fem åren. Andelen missnöjda har minskat något över tid och var 11 procent 

2020. Nöjdhet generellt påverkas av flera faktorer som varumärket, rapportering i media och 

sociala medier och egna upplevelser. Pandemin har enligt dessa siffror inte påverkat 

resenärernas nöjdhet om Västtrafik generellt. 

 
Figur 15 Andel resenärer som är nöjda med Västtrafik 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2020 

Under 2020 har andelen män som är nöjda ökat från 56 till 60 procent och når därmed upp till 

målnivån för 2020. Andelen nöjda kvinnor är lägre, 57 procent, än män 2020 till skillnad från 

2019 då andelen nöjda kvinnor var högre, 59 procent.  

 
Figur 16 Andel kvinnor och män bland resenärerna som är nöjda med Västtrafik 2020 jämfört med 2019  
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2020  
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2.4 Andel turer som är punktliga per trafikslag 

Punktligheten har förbättrats under 2020 för alla trafikslag. Punktligheten är betydligt högre 

för tåg och fartyg jämfört med buss och spårvagn. I spårvagnstrafiken är punktligheten 

förbättrad trots ombyggnationerna i Göteborgsområdet. Minskat resande har haft en direkt 

påverkan på punktligheten. För att ytterligare förbättra punktligheten i spårvagnstrafiken 

behöver antalet fordonsrörelser i centrala Göteborg minska.  

Punktligheten för busstrafiken som går genom centrala Göteborg har förbättrats under 2020 

och är i linje med totala punktligheten för Göteborg, Mölndal och Partille. Minskad total 

trafik i kombination med färre antal resenärer har påverkat punktligheten positivt.  

Framkomligheten i trafiken under ombyggnationer är ett prioriterat arbete inom Västtrafik. 

Punktligheten för tågtrafiken har förbättrats vilket beror på en robustare tidtabell till följd av 

bra samarbete mellan Trafikverket, tågoperatörerna och Västtrafik. De planerade trafikavbrott 

som har utförts under 2020 har varit bättre planerade och de senaste årens upprustning av 

tåginfrastrukturen har påverkat punktligheten positivt. Även minskat resande till följd av 

pandemin har påverkat punktligheten i tågtrafiken. 

Tabell 10 Punktlighet per trafikslag år 2014 - 2020  

Andel turer som är punktliga  

Trafikslag 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Buss stadstrafik* 79% 80% 79% 77% 76% 77% 80% 

Fartyg** 85% 87% 89% 89% 90% 91% 92% 

Spårvagn 79% 80% 81% 81% 77% 77% 81% 

Pendeltåg 95% 91% 92% 93% 92% 94% 95% 

Regiontåg 92% 90% 90% 93% 91% 93% 95% 

           

Källa: Västtrafik  

* Gäller stadstrafik i Göteborg, Mölndal och Partille  

** Fartygstrafiken gäller endast Styrsöbolaget   

 

2.5 Allmänhetens upplevelse av punktlighet i kollektivtrafiken 

SOM-institutet vid Göteborgs universitet gör varje år en studie om Västra Götaland där man 

bland annat frågar om invånarnas upplevelse av kollektivtrafiken. I undersökningen för 2019 

som är den senast publicerade och som alltså genomfördes före pandemin ställdes frågan om 

man bedömer att man kommer i tid när man använder kollektivtrafiken i Västra Götaland. Där 

ansåg 75 procent av alla respondenter att det är helt eller delvis riktigt vilket är en ökning med 

4 procentenheter sedan tidigare mätning.   

Bland kollektivtrafikresenärerna ansåg hela 79 procent att det är helt eller delvis riktigt, en 

ökning även där med 4 procentenheter jämfört med föregående år. Liksom 

kollektivtrafikbarometern visar undersökningen att de som nyttjar kollektivtrafiken och har en 

erfarenhetsbaserad upplevelse är något mer positiva än de som inte reser med 

kollektivtrafiken. 

SOM-institutet ställde också en fråga 2019 om man upplever att kollektivtrafiken inte är ett 

rimligt alternativ i ens vardag. Där svarar 47 procent av alla respondenter att det är helt eller 
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delvis felaktigt vilket alltså innebär att de anser att kollektivtrafiken faktiskt är ett rimligt 

alternativ. Detta är en ökning med 4 procentenheter jämfört med år 2018. Bland 

kollektivtrafikresenärerna svarade 66 procent samma sak vilket är en ökning med en 

procentenhet jämfört med år 2018. Även detta resultat bekräftar att de som faktiskt nyttjar 

kollektivtrafiken är mer positiva än de som inte gör det.  

 
Figur 17 Kollektivtrafik är inte ett rimligt alternativ i min vardag  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2019 (senast tillgängliga undersökningen) 
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Delmål 3: Alla resenärsgrupper beaktas 
Målet är att kollektivtrafiken utformas så att den stöder en inkluderande samhällsutveckling 

utan diskriminering. Kollektivtrafiken bidrar till jämlikhet, delaktighet och social hållbarhet. 

 

3.1 Andel invånare som känner trygghet att åka med Västtrafik   

Kollektivtrafiken ska vara trygg och säker för invånarna. Trygghet är ett vitt begrepp och utgår 

från individens upplevelse av kontroll. Det kan handla om allt från att resans olika moment 

fungerar som planerat till att resenärerna får tydlig information vid förseningar och inställda 

turer samt risken att utsättas för brott och/eller ordningsstörningar. En viktig faktor för att skapa 

trygghet är närvaron av personal. 

Västtrafik har en trygghets- och säkerhetsavdelning som arbetar med den upplevda 

otryggheten kopplat till brott och ordningsstörningar. Satsningen på trygghetsvärdar blev 

under 2020 en del av den ordinarie verksamheten. De rör sig i kollektivtrafiken i grupper om 

tre och arbetar med synlighet, uppsökande verksamhet och kommunikation. Dagliga rapporter 

visar antalet hanterade incidenter och även hur de förebygger allvarliga ordningsstörningar. 

Under framförallt sommarhalvåret var deras fokus på att se till att resenärerna höll avstånd i 

kollektivtrafiken. De fick då mer av en värdskapsroll än trygghetsroll. 

Västtrafik har dessutom ordningsvakter som arbetar förebyggande med ordningsstörningar. 

Till skillnad från trygghetsvärdarna, som endast arbetar förebyggande, har de lagstöd i att 

omhänderta och/eller avvisa en person. Vakterna finns i framförallt Göteborg med omnejd 

inom så kallade Paragraf-3-områden, där polisen reglerar var ordningsvakter får arbeta och 

verka.  
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Det har skett en positiv utveckling på antalet anmälda incidenter via trafikhändelseregistret. 

Antalet anmälda incidenter av ”våld mot förare” har gått från 42 stycken 2018 till 32 anmälda 

under 2020. Antalet anmälda incidenter med våld mot resenär har gått ner från 83 anmälda 

2018 till 70 anmälda 2020. Samtidigt har en ökning av påverkade och socialt utsatta personer 

som befinner sig i kollektivtrafiken och dess närhet (resecentrum) observerats. Västtrafiks 

trygghets- och säkerhetsavdelning arbetar aktivt med att hantera dessa personer och att 

samverka med fastighetsägare, polismyndighet och kommun där det krävs.  

Västtrafiks metod för samverkan (STK – Samordning trygghet kollektivtrafik) har inletts i 

flertalet kommuner med positiva resultat. Ett exempel är Ale kommun som ökat tryggheten 

via samordning och koordinering av trygghetsskapande åtgärder. Västtrafik har varit delaktiga 

med utgångspunkt i kollektivtrafiken. Västtrafik har även ingått flera medborgaravtal där 

respektive myndighet avtalar om olika insatser. 

Under pandemin har det också blivit tydligt att rädsla för smitta är en otrygghetsfaktor i 

kollektivtrafiken. I kollektivtrafikbarometerns särskilda mätningar som har gjorts kopplat till 

pandemin anger 66 procent att de är oroliga för att smittas i kollektivtrafiken. Det är stora 

skillnader mellan könen, 73 procent av kvinnorna och 58 procent av männen anger att de är 

oroliga för smitta.  

Figur 18 visar att andelen invånare som känner sig trygga att resa med Västtrafik har gått ner 

från 66 procent 2019 till 59 procent 2020. Nedgången under 2020 är ett trendbrott jämfört 

med tidigare år och det är uppenbart att pandemin har påverkat känslan av trygghet i 

kollektivtrafiken.  

 
Figur 18 Andel invånare som känner sig trygga med att åka med Västtrafik 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2020 
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Vaneresenärer är generellt mer trygga med Västtrafik än invånarna i allmänhet enligt 

kollektivtrafikbarometern och så även under pandemin. Andelen kvinnor som känner sig 

trygga har minskat med 8 procentenheter till 59 procent under 2020. Andelen män som känner 

sig trygga i kollektivtrafiken är 60 procent, en minskning med 5 procentenheter. 

 

Tabell 11 Andel som instämmer i att de känner sig trygga med att resa med Västtrafik 

Kategori 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Invånare  67% 68% 67% 64% 66% 66% 59% 

Män 68% 71% 69% 65% 65% 65% 60% 

Kvinnor 66% 66% 65% 63% 67% 67% 59% 

Resenärer 72% 73% 73% 69% 71% 70% 64% 

Källa: Kollektivtrafikbarometern 2020 

 

Enligt kollektivtrafikbarometern är de äldsta 65 år och äldre (67 procent) och de yngsta 15-19 

år (66 procent) mest trygga med att resa med Västtrafik. Minst trygg är man i åldersgruppen 

26 till 44 år, där 54 procent uppger att de känner sig trygga i kollektivtrafiken. 

Tryggast med Västtrafik känner sig invånarna i Skaraborg med 64 procent. I Fyrbodal ligger 

andelen trygga på 61 procent. I Sjuhärad och i kranskommunerna runt Göteborg är tryggheten 

något lägre och ligger på 59 procent. Lägst andel trygga invånare finns i Göteborgs 

stadstrafikområde där 57 procent svarar att de känner sig trygga. 

I Västtrafiks egen undersökning om varumärket under år 2020 anger 75 procent att de alltid 

känner sig trygga hos Västtrafik. Det är 4 procentenheter lägre än 2019. Under 2020 ökade 

tryggheten i början av året medan den sjönk ner till 68 procent under fjärde kvartalet. 

Tryggheten är nu nästan tillbaka på 2017 års nivå då resultatet var 74 procent. Resultatet 

baserades på 3 200 intervjuer.  

Arbetet med trygghet under pandemin 

Västtrafik har med anledning av pandemin genomfört en rad insatser för att skapa trygghet för 

både resenärer och medarbetare samt för att bidra till minskad smittspridning i samhället. 

Utgångspunkten har varit att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt råd och 

direktiv från Västra Götalandsregionens smittskyddsexperter. Samverkan har också skett med 

både länsstyrelsen och kommuner. 

Inledningsvis var Västtrafiks fokus att hålla igång trafiken, prioritera säkerheten samt ge 

påminnelser om att följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer för att undvika 

smitta. När det kom mer specifika rekommendationer gällande kollektivtrafiken 

kommunicerade Västtrafik mer brett vad man ska tänka på när det gäller kollektivtrafiken, hur 

man kan hjälpas åt för att undvika smitta och att riskgrupper helt ska undvika den. Stort fokus 

har legat på kommunikation och på att genomföra åtgärder utifrån vad som har varit i fokus 

för invånarnas och de anställdas oro.  

Västtrafik drog ner ordentligt på biljettkontrollerna under våren på grund av oro gällande 

smittspridning. Kontrollanterna jobbade istället som informatörer och trygghetsvärdar. I 

september beslutade Västtrafik att öka biljettkontrollerna igen. För att det skulle kännas så 

tryggt och säkert som möjligt testades olika metoder, bland annat att dela ut handsprit. Oro 
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bland förare för att de skulle bli smittade eller sprida smitta ledde till stängda framdörrar. 

Inför sommaren låg stort fokus på att identifiera turer och platser där det skulle kunna uppstå 

trängsel. Västtrafik var också ute och testade och gjorde åtgärder vid exempelvis Saltholmen i 

Göteborg. I september lanserade Västtrafik den lilla tygpåsen med texten ”Jag sitter gärna 

bredvid dig, men inte just nu. Tack för att du håller avstånd”, för att minska oro kring 

trängsel. Under hösten och vintern har Västtrafik jobbat med olika sätt för att visa när och var 

det är trångt ombord. De har bland annat testat en funktion där de tar hjälp av resenärerna som 

rapporterar in om de upplever trängsel och resultatet visas på hemsidan. De har också jobbat 

fram en funktion i ToGo där Västtrafik med hjälp av en prognosmotor visar hur trångt det 

brukar vara på olika linjer. Irritationen över att inte kunna utnyttja redan köpta periodbiljetter 

ledde till beslut om återlösen av periodbiljetter. Innan jul kom rekommendationen om 

munskydd ombord i rusningstrafik. 

Västtrafik har också gjort insatser för att uppmuntra fler att cykla eller gå istället för att åka 

kollektivt, och genomförde en stor kampanj som syntes runtom i Göteborg och i digitala 

kanaler där den vanliga linjekartan ersattes med angivelser om hur många steg det var mellan 

olika destinationer. Västtrafik lanserade också en funktion i appen To Go som visade 

gångväg. 

 

3.2 Andel fordon anpassade för personer med funktionsnedsättning 

Totalt sett var 97 procent av alla fordon anpassade vid årsskiftet 2020/21, vilket varit konstant 

sedan 2014. Samtliga fordon som upphandlas är tillgänglighetsanpassade. Kriterierna för 

tillgänglighet uppdateras inför varje upphandling. Under året sattes 171 bussar i trafik med 

dubbla rullstolsplatser och plats för resenärer med ledarhund. Fordonen är utformade för att 

på bästa sätt möta behov från olika resenärsgrupper.  

När det gäller befintliga fordon uppfyller inte de äldsta spårvagnarna kriterierna. På grund av 

leveransplanen kommer vagnarna inte vara utbytta förrän tidigast 2023 vilket innebär att 

målet inte kommer uppfyllas innan dess. Gamla tåg byts ut successivt under kommande år. 

Tågen blir då anpassade fullt ut till den nya standard som Trafikverket tillämpar för 

plattsformshöjd. 

 

3.3 Antal prioriterade hållplatser och terminaler anpassade för personer 

med funktionsnedsättning 

Cirka 800 hållplatser är prioriterade för att anpassas för personer med funktionsnedsättning. 

Ansvaret för hållplatser delas mellan Västtrafik, Västfastigheter och väghållarna 

(kommunerna på kommunala vägar och Trafikverket på statliga vägar). Arbetet med att 

tillgänglighetsanpassa prioriterade hållplatser har fortsatt under 2020 och drygt 500 av de 800 

är nu åtgärdade.  

Inför antagandet av det nya trafikförsörjningsprogrammet har en översyn och uppdatering av 

listan över prioriterade hållplatser genomförts. Uppdateringen har genomförts med 

utgångspunkt i uppdaterad resandestatistik för att säkerställa att det är hållplatser med flest 

påstigande som finns på listan. Listan har också stämts av med kommunerna för att säkerställa 

att viktiga målpunkter finns med på listan, oberoende av resandestatistik. Västtrafik tar en 
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aktiv roll med Trafikverket och kommuner i syfte att få prioritet på de åtgärder som åligger 

väghållaren på utpekade hållplatser. 

Hållplatserna har anpassats i olika hög grad och redovisas utifrån grad av anpassning. Grön 

standard innebär att de flesta kriterier är uppfyllda (realtidsinformation och/eller väderskydd 

kan saknas). Från att knappt hälften hade grön standard 2018, är siffran 65 procent för 2020. 

Gul standard innebär att hållplatserna är anpassade minst med kantsten, taktilt stråk och 

kontrastmarkering. Andelen hållplatser med gul standard är 15 procent. Övriga 20 procent har 

röd standard. Endast två hållplatser saknar helt någon form av anpassning. Flera kriterier är 

uppfyllda på de flesta av hållplatserna, till exempel har 99 procent av hållplatserna belysning, 

97 procent har bänk med resningshandtag och 96 procent har väderskydd.  

Tabell 12 Sammanställning av status för prioriterade hållplatser 2018 till 2020 

 2018 2019 2020 

Andel gröna 49% 63% 65 % 

Andel gula 23% 15% 15 % 

Andel röda 28% 21% 20 % 

Källa: Västtrafik  

 

3.4 Kvalitativ analys utifrån de sju diskrimineringsgrunderna  

Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor antogs i oktober 2018 och ersatte då den tidigare 

strategin för funktionshinderanpassning av kollektivtrafiken. Det innebar en breddning till att 

omfatta samtliga diskrimineringsgrunder. Strategin gav ett ökat fokus på att ta sociala hänsyn 

i strategisk planering av kollektivtrafiken, det vill säga att synliggöra olika grupper i 

planeringen av kollektivtrafiken, samt att belysa och analysera sociala konsekvenser av olika 

projekt och planer. Det saknas etablerade verktyg för detta och därför pågår ett arbete med att 

utveckla strukturer och verktyg för att identifiera, analysera och bedöma sociala konsekvenser 

systematiskt och ur ett helhetsperspektiv.  

I åtgärdsvalsstudien för metrobuss, ett nytt trafikkoncept inom målbild koll2035, har sociala 

konsekvenser belysts och analyserats. I revideringen av trafikförsörjningsprogrammet har de 

sociala aspekterna analyserats som en del av hållbarhetsbedömningen av programmet. Då 

gjordes även en prövning i enlighet med barnkonventionen.  

Utifrån strategin har Västtrafik antagit en handlingsplan som redovisar hur de ska arbeta för 

att uppnå målen i strategin. Därtill har Västtrafik sedan 2018 två ombud för barnets rättigheter 

med ansvar för att arbeta med att bevaka barnrättsperspektivet och Barnkonventionen. En 

inventering har gjorts för att bedöma Barnkonventionens konsekvenser. Tillsammans med 

Skånetrafiken och Rädda Barnen har Västtrafik tagit fram riktlinjer för barns rättigheter. 

Dessa berör alla barn, både barn som reser i kollektivtrafiken och barn som påverkas i 

leverantörskedjan. Ansvaret ligger hos Västtrafik samt partners att föra kraven vidare i 

leverantörskedjan. Påverkan behandlas genom kravställning och följs upp genom revision. 
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Delmål 4: Minskad miljöpåverkan från kollektivtrafiken  
Västtrafik följer Västra Götalandsregionens miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken 

som anger att senast 2030 ska enbart drivmedel från förnybara källor användas inom 

kollektivtrafiken och all stads- och tätortstrafik ska elektrifieras. I miljö- och klimatstrategin 

finns också mål om en minskad energianvändning och låga nivåer av buller. I nya trafikavtal 

ställer Västtrafik höga krav på miljöprestanda och hållbara drivmedel. 

 

4.1 Minskning koldioxidutsläpp per personkilometer  

Koldioxidutsläppen per personkilometer för 2020 har minskat med 48 procent sedan 2006 

vilket innebär en kraftig försämring jämfört med föregående år. Målet att minska med minst 

80 procent från 2006 till 2020 är därmed inte uppnått. Det minskade resandet under 2020 

tillsammans med att Västtrafik har fortsatt köra samma mängd kilometer gör att målet 

påverkas negativt. Däremot är målet i miljö- och klimatstrategin om att minska 

koldioxidutsläppen med 90 procent till 2035 fortfarande möjligt att nå.  

Under 2020 har branschen enats om nya beräkningsmodeller för år 2019 och framåt för 

koldioxidutsläppen. Beräkningarna av koldioxidutsläpp har sedan flera år tagit hänsyn till att 

biodrivmedel ger klimatpåverkan i tillverkningsleden. Från januari 2019 används 

beräkningsfaktorer för koldioxid som baseras på värden som Energimyndigheten redovisar. 

Dessa baseras på drivmedelsbolagens redovisningar och avspeglar därför bättre de verkliga 

utsläppen. Denna förändring medför att utfallet för 2019 justerats från en koldioxidminskning 

per personkilometer på 71 procent till 64 procent.  

 
Figur 19 Procentuell minskning av koldioxidutsläpp per personkilometer, jämfört med år 2006 
Källa: Västtrafik, Frida miljödatabas 
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Andelen förnybara drivmedel per personkilometer i Västtrafik är 98 procent, samma nivå som 

2019. Västtrafik använder förnybar el till tågtrafiken och spårvagnarna. Busstrafiken använder 

biodiesel och biogas. I slutet av 2020 var cirka 10 procent av bussarna eldrivna. El-bussar är 

framförallt effektiva i stadstrafik. Det är också där som eldriften kommer till störst nytta när 

det gäller hälsopåverkande utsläpp och minskade bullernivåer. 

Den 13 december 2020 startade ny trafik med cirka 400 fordon, varav närmare 150 är el-

bussar. Satsningen gör Västtrafik störst i Norden på el-bussar med drygt 200 stycken.  

Elektrifieringen ställer nya krav på depåer med laddningsmöjligheter i trafiknära lägen och 

tillräcklig effektkapacitet i elnätet. För att säkerställa att elektrifiering av fordonsflottan inte 

innebär miljöpåverkan i leverantörsleden pågår ett aktivt samarbete och kunskapsutbyte 

mellan trafikhuvudmän, trafikoperatörer och leverantörer.  

 

Källförteckning 
Brottsförebyggande rådets Nationella trygghetsundersökning är en årlig nationell 

brottsoffer- och trygghetsundersökning vars underlag utgörs av cirka 12 000 personer som 

svarat på frågor om utsatthet för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av 

kontakter med rättsväsendet. 

Frida, miljö- och fordonsdatabas hos Svensk Kollektivtrafik har till syfte att lagra, 

sammanställa, visa och följa upp information rörande fordon, tillgänglighet, fordonskontroller 

och avtals- och miljökrav. 

Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och attityd-undersökning som 

drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. I Sverige genomförs cirka 70 000 intervjuer 

löpande per år varav cirka 25 000 med personer som reser kollektivt minst en gång i månaden. 

Den västsvenska SOM-undersökningen går ut till 6 000 personer mellan 16 och 85 år 

bosatta i Västra Götaland och Kungsbacka kommun. Frågorna har tonvikt på attityder och 

beteenden inom områdena offentlig service och medier. SOM-institutet som utför 

undersökningen är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. Sedan 

1986 har SOM-institutet arbetat tillsammans med forskare inom en rad olika forskningsfält 

för att belysa opinioner och för att förstå svensk samhällsutveckling.  

Trafikanalys är en svensk statlig förvaltningsmyndighet. Trafikanalys har till huvuduppgift 

att, med utgångspunkt i de transportpolitiska målen, utvärdera och analysera samt redovisa 

effekter av föreslagna och genomförda åtgärder inom transportområdet. 

Västtrafik, egen statistik. 
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Mobilitet på landsbygd – en fråga om regional utveckling och en väg till det 
goda livet 

 FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
DKR beslutar att till BHU och kollektivtrafiknämnden lyfta behovet att effektiva mobilitetslösningar 
i glesare geografier är ett viktigt utvecklingsområde och att samverkan krävs mellan flera parter 
 
DKR beslutar att ge förbundet i uppdrag att delta i processen och att löpande återkoppling och 
förankring av positioner och initiativ ska ske i DKR 
 

 

Ärendebeskrivning 
Mobilitet och den tillgänglighet den skapar är inte enbart en fråga om kollektivtrafik, utan berör alla 
områden av regional utveckling, såsom kompetensförsörjning, innovationsdriven utveckling, social 
hållbarhet och Klimat 2030. I grunden handlar det om att erbjuda människor i Västra Götaland 
möjlighet till det goda livet. 
 
Tillsammans arbetar tjänstepersoner från Boråsregionen, Fyrbodals och Skaraborgs 
kommunalförbund aktivt med ambitionen att utveckla hållbar mobilitet i glesa geografier, som ett 
komplement till trafikförsörjningsprogrammet.  
 
Under 2020 påbörjades samverkan med syfte att både arbeta strategisk och att hitta en fortsättning 
på redan påbörjade eller genomförda projekt i delregionerna. Inom samverkan genomfördes i 
oktober 2020 ett seminarium med bred representation från förbunden, regionen och akademien. 
Syftet var att identifiera processer, projekt och initiativ som vi kan driva tillsammans inom regionen.  
 
Efter seminariet har en gemensam ansökan om medel för forskningsprojekt till Energimyndigheten 
utarbetats. Fyrbodals kommunalförbund är huvudansvariga, men tjänstepersoner från Boråsregionen 
och Skaraborg är medsökande tillsammans med forskare inom ämnet. Projektets huvudsakliga syfte 
är att ta tillvara på de nya resvanor som pandemin medfört för att dessa delvis ska fortleva även efter 
pandemin. Det finns ett stort intresse från forskare att vara delaktiga i projektet. 
 
Utöver projektet måste en ”mobilitetsprocess” skapas i syfte att identifiera roller, ansvar och 
utvecklingsmöjligheter samt att vara garant för att utvecklingen går framåt.  Ambitionen är att Västra 
Götalandsregionen, Västtrafik och kommunalförbunden gemensamt ska ta fram arbetsformerna och 
driva processen framåt. Inom ramen för utvecklingsområdet ”Hållbar mobilitet” i 
Trafikförsörjningsprogrammet har representanter för regionen och kommunalförbunden gemensamt 
tagit fram en inledande beskrivning av en sådan process.  Den kommer också att vara en arena för att 
hantera frågor som dyker upp under arbetets gång.  
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Både kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen bör representeras brett i den arena som 
skapas eftersom frågorna berör flera parter. Deltagande organisationer måste också representeras 
på strategisk- eller ledningsnivå, med inriktning på utveckling. Målsättningen är att bidra till att nå 
visionen om det goda livet i Västra Götaland samt att lämna bidrag till den omställning som VG2030 
pekar ut. 
 
Boråsregionens arbete med att identifiera mobilitetsnoder i transportsystemet är ett första steg i att 
utveckla en hållbar mobilitet. Noderna är föreslagna i syfte att möjliggöra ett utbyte av varor och 
tjänster, såsom samåkning, pendelparkering, serviceutbud och grannskapskontor.  

Ärendets gång 
BH7 2021-03-17 
DKR 2021-04-16   

Expedieras till 
Västra Götalandsregionen 

• Innovation och forskning 
• Miljö 
• Näringsliv 
• Fysisk samhällsplanering 
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Inledning 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vi befinner oss i en situation olik det mesta som vi tidi-
gare upplevt. Det gäller i allra högsta grad vårt resande. 
Kollektivtrafiken, som under mer än tio år kämpat 
hårt med mål om att öka resandet, har under Corona-
pandemin  tvingats till helt andra prioriteringar. I soci-
ala medier och på annonstavlor syns budskap som ”res 
inte med oss”, budskap som före pandemin var helt 
otänkbara. 

De första sjukdomsfallen i Sverige  upptäcktes i slutet 
av januari 2020. En vecka in i mars kom alarmerande 
nyheter om en snabb spridning, inte minst i Stock-
holmsregionen. Den 14:e mars avrådde Utrikesdepar-
tementet från alla så kallade icke-nödvändiga resor till 
andra  länder. Några dagar senare kom en allmän upp-
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maning från Folkhälsomyndigheten och regeringen att 
avstå från icke nödvändiga resor även inom landet. 
Ungefär samtidigt uppmanades arbetsgivare att göra 
det möjligt för sin personal att arbeta hemifrån. I bör-
jan av april kom fler råd och rekommendationer, bland 
annat om att undvika trängsel i kollektivtrafiken.

Resandet med kollektivtrafiken har minskat kraftigt 
under pandemin. I Stockholm, som är den region i Sverige 
där kollektivtrafiken har störst marknadsandel, minskade 
resandet under mars månad 2020 med uppemot 60 pro-
cent. Senare har kollektivtrafikresandet ökat igen, men 
fortfarande på betydligt lägre nivåer jämfört med tidigare 
år. I flera regioner ligger resandet cirka 30 procent lägre 
än vad som annars hade varit förväntat. Samtidigt har 
utbudet av kollektivtrafik varit i princip oförändrat.

Under pandemins inledning har kollektivtrafikens aktörer 
haft fullt fokus på att hantera akuta problem. Men trots 
det stålbad man nu genomgår är det viktigt att också 
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lyfta blicken mot vad som kommer efter  pandemin. Kri-
ser kan öppna möjligheter för nya idéer,  perspektiv och 
 lösningar. Med den här skriften vill vi bidra till en sådan 
diskussion. Vårt fokus är inte på en återgång, det vill säga 
att kollektivtrafiken så snabbt som möjligt ska gå tillbaka 
till hur det var innan, utan på omstart med idéer och lös-
ningar för en mer hållbar framtid.

Rapporten har tagits fram av forskare verksamma vid 
K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Den 
består av tretton korta kapitel som behandlar en bred 
uppsättning ämnen, från övergripande frågor om behov 
av nya visioner till mer konkreta frågeställningar om 
till exempel trängsel och kampanjer. De enskilda bidra-
gen uttrycker forskarnas personliga reflektioner och 
åsikter. I slutet av rapporten finns en lista med tips till 
vidare läsning för den som söker ytterligare fördjupning.

John Hultén / föreståndare K2

Omstart för kollektivtrafiken > idéer för en hållbar framtid
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En ny  vision 
    kollektiv-
trafiken
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r



Coronakrisen 
–  lär domar för 
 omställning 
till  håll bara 
 trans porter 
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Claus Hedegaard Sørensen, VTI 
och Karolina Isaksson, VTI

1.
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Coronakrisen har tvingat fram 
omställningar snabbare och 
med större kraft än vi trott var 
 möjliga. Det är något vi kan dra 
lärdom av. 
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På kort tid har svenska politiker och myndigheter, mot bakgrund 
av coronakrisen, tagit initiativ som har medfört stora förändringar 
av medborgarnas mobilitet. Dessa förändringar har i vissa fall varit 
gynnsamma för hållbara transporter, och i andra fall gått i motsatt 
riktning. Oavsett förändringarnas konkreta konsekvenser tydliggör 
coronakrisens hantering att befolkningens resvanor inte är så låsta 
som ofta antas i policy och planering. Mobilitetsmönster kan änd-
ras. Händelserna visar också att om situationen anses kräva det, så 
finns det både vilja, mod och medel att drastiskt ingripa i medbor-
garnas mobilitet. 

Även om coronakrisen på flera sätt är unik, så finns det lärdomar 
att dra för frågan om transportsystemets hållbarhetsomställning. 
Det har flera gånger sagts att coronakrisen innebär ett ”möjlighets-
fönster” för förändring. Förändringen kan dock gå i olika riktningar, 
med både positiva och negativa konsekvenser för hållbar utveckling. 
Vilken riktning det blir avgörs av de aktörer som tar en aktiv roll för 
att påverka utvecklingen. 

Transportplaneringens självuppfyllande profetia 
Den transportpolitiska diskussionen utgår ofta från antaganden 
om att medborgarnas resvanor är stabila. En viktig orsak är den typ 
av kunskapsunderlag som används inom strategisk  transportpolicy 
och planering. Dessa underlag grundas ofta i frågor som skapar 
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en statisk bild av individens resande och preferenser. Därmed ska-
pas en sorts självuppfyllande profetia för transportplaneringen: Om 
vi antar att medborgares resvanor är svåra att förändra, så blir det 
logiskt att upprätthålla det existerande transportsystemet. Detta för-
stärker i sin tur de befintliga resvanorna. Inom transportforskningen 
finns förvisso många studier som visar att medborgares mobilitet är 
mer föränderlig än vad som ofta antas, men detta fångas inte upp 
av de vanligast förekommande kunskapsunderlagen. Offentliga 
aktörers hantering av coronakrisen är dock ett intressant exempel på 
att människors mobilitet kan ändras på kort tid, om förutsättning-
arna är de rätta. 

Coronakrisen och mobilitet 
Det första fallet av covid-19 upptäcktes i Sverige den 31 januari 
2020. En månad senare hade antalet konstaterade fall ökat till en 
handfull, och en vecka in i mars pågick en snabb ökning, främst i 
storstadsregioner. De första åtgärderna för att begränsa smittsprid-
ning handlade om att begränsa resor till särskilt utpekade  platser 
i världen. Den 14 mars avrådde Utrikesdepartementet från alla så 
kallade ”icke nödvändiga” resor till andra länder. Den 19 mars 
kommunicerade regeringen och Folkhälsomyndigheten en  allmän 
uppmaning att avstå icke nödvändiga resor även inom landet. 
Ungefär samtidigt uppmanades arbetsgivare att överväga att upp-
muntra sin personal att arbeta hemifrån, om möjligheten fanns. 
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I början av april kom fler allmänna råd och rekommendationer 
bland annat om att undvika trängsel i kollektivtrafiken. I maj gick 
regeringen ut med råd om att fortsatt avstå från icke nödvändiga 
resor, men resor på avstånd som motsvaras av 1–2 timmars restid 
med bil kunde få genomföras under vissa förutsättningar. Först i 
slutet av juni, då smittspridningen tydligt hade börjat minska, lät-
tade regeringen och Folkhälsomyndigheten på restriktionerna. I 
skrivande stund, senhösten 2020, har nya restriktioner utfärdats, 
eftersom smittspridningen ökar snabbt igen. 

Det saknas ännu en samlad bild av exakt hur vårt resande har änd-
rats under coronakrisen. Vi är fortfarande mitt i en pågående pan-
demi, utan möjlighet att dra definitiva slutsatser. Ett axplock av 
de undersökningar och analyser som har gjorts från aktörer som 
Trafikanalys, Swedavia, Svensk kollektivtrafik och en rad forsk-
ningsaktörer visar dock med stor samstämmighet att resandet har 
förändrats påtagligt jämfört med ett vanligt år. Det handlar både 
om minskat resande totalt sett, samt förändringar i val av färdme-
del. Exempelvis visar uppgifter från Trafikanalys att samtidigt som 
hushållens totala konsumtion har minskat under hela coronaperio-
den, så har transportutgifter minskat betydligt mer än utgifterna i 
stort. Den ekonomiska omsättningen i transportindustrin har mins-
kat påtagligt, även om det skiljer sig mellan olika branscher. Statistik 
gällande flygresande visar på en kraftig minskning för hela denna 
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sektor. Även antalet resor med lokal och regional kollektivtrafik har 
minskat påtagligt, vilket ska ses i ljuset av ett ökat distansarbete 
för de delar av befolkningen som har möjlighet till det. Samtidigt 
står det klart att minskade kollektivtrafikresor i flera fall har ersatts 
av ökad användning av privatbil för de som ändå har behövt resa. 
En avsevärd del av kollektivtrafikresandet har dock även ersatts 
med gång och cykel. 

Coronakrisens styrmedel 
Utifrån ett styrningsperspektiv noteras att coronarestriktionernas 
effekter har uppnåtts utan omfattande hårda förbud, och utan den 
typ av kontrollinstrument och påföljder i form av böter som har 
före kommit i andra länder. Den svenska coronastrategin bygger i 
hög grad på politikers och myndigheters riktlinjer, råd och rekom-
mendationer, även om det för många individer också har  handlat 
om mer strikt formulerade regler, exempelvis från arbetsgivaren 
gällande hemarbete. 

Den typ av åtgärder, som politiker och myndigheter har använt, 
omnämns i styrmedelssammanhang ofta som mjuka. Det är intres-
sant att notera, att dessa styrmedel i fallet med coronakrisen har 
haft så stor effekt. Här bör noteras att förutsättningarna även i 
övrigt har spelat in: till exempel att det under pandemin snabbt 
etablerades ett krismedvetande i befolkningen i stort, och att frå-

(18)



gan om situationens allvar inte har ifrågasatts. Mycket tyder på att 
coronarestriktionerna har påverkat sociala normer gällande omfatt-
ning av resande utanför hemmet samt vilket resebeteende i stort 
som anses motiverat och ansvarsfullt – inte minst inom de grupper 
som i vanliga fall har stora möjligheter att välja. 

Skillnader mellan coronakrisen och hållbarhetskrisen 
Omställningen för att minska coronasmitta och omställningen till 
hållbara transporter uppvisar flera likheter. De härrör båda från 
globala och gränsöverskridande kriser, som påverkar oss på en rad 
olika sätt runt om i världen. Forskare och experter har förutsett 
båda typerna av kriser under lång tid. I båda fallen saknas säker 
kunskap om de långsiktiga konsekvenserna. Men det finns också 
skillnader: hotet från corona är omedelbart, medan hotet om en 
ohållbar framtid uppfattas som något som tillhör framtiden. Hotet 
från coronakrisen är fortfarande relativt nytt och ovisst, medan 
hotet om en ohållbar samhällsutveckling är en känd och väl ana-
lyserad fråga. Nationella och lokala åtgärder för att minska smitt-
spridning av corona har effekter i de sammanhang där åtgärderna 
införs, medan konsekvenserna av till exempel klimatförändringar 
drabbar olika delar av världen och befolkningen, oavsett hur deras 
egen klimatpåverkan och insatser för att minska utsläppen ser 
ut. Corona utgör ett tydligt och direkt hot mot välfärdssamhället, 
medan en ohållbar utveckling drabbar samhället och naturresurs-
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systemen på ett mer komplext och svåröverskådligt sätt. Dödsfall 
av corona är konkreta, medan dödsfall orsakade av till exempel 
 klimatförändringar och luftföroreningar ofta är mer abstrakta och 
svårare att överblicka. Det finns en utbredd krismedvetenhet och 
politisk enighet om åtgärder för att minska coronasmitta, men en 
mer begränsad krismedvetenhet och mindre politisk enighet när 
det gäller åtgärder för transportsystemets hållbarhetsomställning. 

Vad kan vi lära av coronakrisen? 
Sammantaget har coronakrisen lett fram till flera viktiga  lärdomar. 
För det första har vi lärt oss att medborgarnas mobilitet inte är 
så stabil och svår att ändra som det ofta tidigare har antagits, till 
exempel i diskussioner om möjliga initiativ för att främja hållbart 
resande. De förändringar som har genomförts är av en omfattning 
som före coronakrisen har ansetts osannolik, orealistisk och oge-
nomförbar. Krisen har visat, att när situationen kräver det, så kan 
resvanor ändras drastiskt, även om det förstås inte har skett med 
någon större entusiasm. 

För det andra kan vi lära oss att politiker och myndigheter, om situ-
ationen kräver det, kan uppbåda både vilja, mod och medel för att 
radikalt påverka medborgarnas mobilitet. Politikers och myndighe-
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ters ansträngningar för att minska smittspridning har genomsyrat 
alla delar av samhället och alla politikområden. Här finns lärdomar 
att dra för de som förespråkar integrering av miljö- och klimathän-
syn i andra politikområden. En avgörande förutsättning för fram-
gång är dock att det finns en utbredd krismedvetenhet, folkligt 
stöd och tillräcklig politisk enighet om situationens allvar. 

En tredje lärdom handlar om att de beteendepåverkade åtgärderna 
i så hög grad har bestått av mjuka styrmedel. Myndigheterna har 
använt sig av rekommendationer och riktlinjer, medan hårda åtgär-
der som förbud har spelat en begränsad roll, även om det också 
har förekommit. De mjuka styrmedlen har i detta fall visat sig vara 
mycket effektiva. 

Möjlighetsfönster 
Coronakrisens betydelse för transportsektorns hållbarhetsomställ-
ning avgörs av vilka lärdomar som dras, och hur dessa förs vidare 
in i transportpolitik och planering. Politiker, myndigheter, med-
borgare och andra bör se coronakrisen som ett lärorikt exempel på 
den vilja och det mod som kan uppbådas om nöden så kräver. Vi 
kan dra lärdom om mjuka styrmedels potential och om den kraft 
som finns i ett brett krismedvetande. 
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Coronakrisen har skapat ett möjlighetsfönster för förändring. Vad 
detta möjlighetsfönster kommer att leda till på sikt är långt ifrån 
avgjort. Resultatet kan gå i olika riktningar som är mer eller min-
dre långsiktigt hållbara. Vilka möjligheter och handlingar som kan 
komma att realiseras avgörs av hur de samhällsaktörer som tar en 
aktiv roll agerar. Vi menar att både politiker, medborgare, myndig-
heter, företag, civilsamhälle, forskare och andra har viktiga roller 
att spela. Ett särskilt stort ansvar vilar dock hos politiker att med 
vilja, mod och medel leda processen för transportsystemets håll-
barhetsomställning. k





2.

En blick bakåt mot 
framtiden – hur 
 historiska utopier 
kan hjälpa oss att 
tänka nytt kring 
framtidens resande 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lina Berglund-Snodgrass, Blekinge tekniska högskola 
och Dalia Mukhtar-Landgren, Lunds universitet
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I ett livligt fiktivt samtal reflek-
terar urbana filosofer, tongivande 
under 1900-talets planerings-
diskussioner, kring staden och 
framtidens resande. 
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Våren 2020 fylldes tidningarna av bilder på tomma  stadskärnor. 
Som en konsekvens av covid-19 uppmanades människor att stanna 
hemma för att minska smittspridningen. Restriktionerna kom att 
innebära en förändrad syn på hur vi lever, verkar och reser. Trots 
det har hanteringen av krisen till stora delar utgått ifrån att bevara, 
justera och anpassa under tiden som vi väntar på allt ska bli “som 
vanligt igen”. Men kanske är det här istället en tid för att tänka 
om och tänka nytt? 

I den här texten riktar vi blicken mot historiska utopier bortom 
dagens modeord som hållbarhet, förtätning och smart. Genom att 
rikta uppmärksamheten bakåt i tiden skapas en distans till vår sam-
tid, som i sin tur synliggör hur begränsad vår fantasi ofta är. Histo-
riska utopier kan på så vis öppna upp för mer hoppfulla samtal om 
framtidens städer och resande. Mot denna bakgrund har vi  bjudit 
en rad urbana filosofer som varit tongivande under 1900-talets 
 planeringsdiskussioner för att reflektera kring staden och resande i 
och efter coronakrisen.
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Hej, vad kul att ni kunde komma! Ja, ni har hört oss berätta om 
hur våra städer är i kris under pandemin. Vilka är era spontana 
reflektioner − hur ska vi tänka om framtidens stad? 

Le Corbusier: Jaså, det är kaos säger ni?! Pff, jag sa redan 1933 att 
världen hotas av kollaps − och jag konstaterade då att det som kräv-
des var ordning, en fullständig koordination, auktoritet och en mas-
ter plan! Passa nu på, styr upp, bygg många höga hus, funktionella, 
rationella. Se till att dagsljus silar in genom fönstren och att det finns 
tillgång till frisk luft! Då behövs heller inga allmänna råd till befolk-
ningen − genom rationell planering kan vi styra människors age-
rande, inga konstigheter. 

Ebenezer Howard: Vad säger du, mer stad?! Amen snälla ni, ta 
nu chansen och sprid ut befolkningen i landet istället! Det är bra 
för både människans välmående och landets ekonomi, staden är 
ohälsosam och det är självklart att det är i staden som sjukdomen 
sprids, förvånar mig inte alls. Varför trängs ni i överbefolkade och 
trånga städer med bostadsbrist? 

Menar du att staden inte längre är åtråvärd nu efter pandemin? 

Ebenezer Howard: Ja, jag påpekade för 130 år sedan att det 
finns ett tredje alternativ till storstaden och landsbygden som ni 
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måste beakta. Självförsörjande trädgårdsstäder! Ni kommer se att 
människor gladeligen kommer flytta till sådana platser nu när de kan 
arbeta hemifrån i större utsträckning. Folk vill ha närhet till natur, låt 
mig gissa, de har sökt sig ut till naturen sedan coronakrisen? 

Jo, våra stadsnära naturreservat och centrala gröna parker har 
onekligen varit fulla… men vad skulle du säga är kollektivtrafi-
kens framtida roll? 

Ebenezer Howard: Här skulle jag säga att tillgång till spårbunden kol-
lektivtrafik utgör själva kärnan i trädgårdsstadens attraktivitet.  Tanken 
är avgränsade trädgårdsstäder som sätts i relation till varandra, så att 
de blir integrerade och effektiva. Här måste ni investera i den spår-
bundna trafiken, inte bara i höghastighetsbanan som knyter ihop 
landet utan den regionala trafiken. Gör det lättare att bo  utanför sta-
den! Ja, varför inte ta vara på de gamla spåren och samhällena som 
lades ner på senare delen av 1900-talet? Där fanns ju både en lokal 
och hållbar livsmedelsproduktion, ren luft och en samhälls gemenskap. 
Jag har läst att den gamla Lommabanan mellan Kävlinge och Arlöv 
som öppnades 1886 åter är i trafik. Det är ju toppen! 

Jane Jacobs: Asch, du har aldrig gillat storstaden, Ebenezer 
Howard, det vet alla! Och du, Le Corbusier, du vill förvandla sta-
den till en maskin! Jag säger tvärtom att staden är och ska vara 
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en dynamisk plats och det är just koncentrationen av människor 
som gör den både spännande och tolerant för olikheter. Problemet 
är att dagens  städer har blivit otrivsamma och människofientliga 
för att ni har varit för upptagna med att utarbeta teorier och pla-
ner om hur staden borde fungera. Tänk om ni istället skulle lyssna 
och lära er från människorna som bor och lever i städerna. Vi har 
ju alla läst om bostadsgårdar som är alldeles för små och skuggiga 
för barnen att leka på, och om överbefolkade parker och torg − 
staden är helt enkelt alldeles för tät för hur människor vill leva. 

Så du menar att storstaden är fortsatt önskvärd nu efter covid-
19, men att planerare måste börja lyssna på hur människor 
vill bo och resa, och inte utgå från dominerande teorier om till 
exempel förtätning? 

Jane Jacobs: Precis! Har ni inte lärt er någonting sedan våra pro-
tester i Greenwich Village på 1960-talet när planerare försökte 
riva mitt gamla kvarter för att göra plats för en stor motorväg? Nu 
bygger ni istället igen öppna grönytor utifrån teorin att den täta 
staden utgör svaret på alla problem ni har i era städer − allt från 
otrygghet till klimat. Människor vill kunna träffas och mötas på 
platser där de kan promenera, cykla och röra sig obehindrat. 
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Det har ju skett en teknikutveckling inom transportområdet 
med självkörande bilar, elvägar och diverse mobilitetstjänster, 
det sätts nu stor tilltro till att tekniken kan innebära ett söm-
löst och mer hållbart resande i staden! 

Le Corbusier: Topp! Ny teknik kan revolutionera samhället, det 
innebär framsteg, ännu bättre precision och ännu bättre styrning 
av människor mot produktivitet, rationalitet och fullvärdiga liv. 
Sömlöst låter toppen!

Jane Jacobs: Vem efterfrågar all den där nya tekniken? Är det 
människor eller är det teknikföretag som ser nya marknader att 
tjäna pengar? För mig påminner det om den teknikoptimism som 
kännetecknat planeringen sedan början på 1900-talet och inte 
minst tilltron och anpassningen till bilen. Vad är det som säger 
att ni inte kommer att bygga in ett nytt ohållbart system med ny 
människofientlig teknik, vars effekter på människors välbefinnande 
ni ännu inte vet så mycket om? Problemet är ju att servicen och 
handeln har flyttat ut till städernas utkanter vilket försvårar ett var-
dagsliv till fots. Varför ta teknikens hjälp för att minska bilismen? 
Människan har kunnat promenera och ta sig fram med hjälp av 
kroppen så länge man kan minnas!
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Ja, det här för oss över till vårt nästa tema – hur ska vi gå 
 tillväga för att nå dessa visioner? 

Paul Davidoff & Linda Stone Davidoff: Vi kämpade för att de fat-
tigas röster skulle höras i stadsplaneringsprocesser under en tid där 
medborgarrättsrörelsen var stark, men vi ser att samma orättvisor 
och sociala rörelser finns idag. Vi menar att människor måste ges 
lika möjlighet att påverka stadens utveckling. I vilkas intresse byggs 
exempelvis den täta staden? Vilka grupper drabbas om de offent-
liga grönytorna byggs igen? Vilka grupper är det förresten som 
fortsatt använt kollektivtrafiken nu under pandemin?

Bra fråga! En K2-studie från Malmö visar att det är kvinnor och 
Malmöbor från områden med lägre medelinkomst som har fort-
satt resa kollektivt under pandemin – just för att de saknar 
alternativ.

Paul Davidoff & Linda Stone Davidoff: Ja, och vem eller vilken 
organisation företräder dessa gruppers intressen i planeringen?

Men hur ska vi göra för att inkludera dessa gruppers perspektiv i 
planeringen? Man försöker genom medborgardialoger, enkäter och 
resvaneundersökningar att förstå hur människor vill bo och resa 
för att erbjuda rätt sorts buss- och tåglinjer?

(32)



Jane Jacobs: Alltså, det här handlar inte bara om att samla in 
information om människor utan att se till att det finns möjlig-
het på stadsdelsnivå att organisera sig. Det är den lilla skalan som 
människor identifierar sig med och har direkt kunskap och erfaren-
het från, ni ska se att skalan förändras nu med covid-19.

Paul Davidoff & Linda Stone Davidoff: Asch, det räcker inte att 
organisera sig. Människor har inte samma förutsättningar att delta 
och det kommer alltid vara de med högst röster som lyssnas till. 
Om ni vet att det är kvinnor och personer i mindre bemedlade 
områden som åker kollektivt, då måste ni ha en företrädare för just 
de grupperna i era diskussioner. 

Sherry Arnstein: Ja, vi vet att när planeringen engagerar 
människor blir det mest symbolhandlingar: Riktigt deltagande 
innebär att delegera makt!

Numera pratas det väldigt mycket om ”co-creation/co- 
production” som ett sätt att demokratisera planeringen …

Sherry Arnstein: Suck! Jag tycker att det bara verkar vara en 
annan benämning på medborgardeltagande som vi har pratat om 
i årtionden. Man måste ställa samma frågor här. Vilka bjuds in att 
delta? Under vilka premisser deltar de? Vad har de för möjlighet 
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att påverka? Det är inga konstigheter! Finns ingen överbetald pro-
cesskonsult i världen som förändrar det, med eller utan olikfärgade 
post it-lappar.

Le Corbusier: Nej nej nej! Jag håller förvisso med om att samhället 
måste omvandlas både socialt och ekonomiskt för att minska ojäm-
likhet och sociala spänningar, men vi experter vet ju vad som är 
bäst för människorna? Det handlar bara om att effektivt genomföra 
nödvändiga fysiska förändringar. Det finns ju dessutom modelleri-
ngar för sånt nuförtiden? Där man använder en dator för att för-
utse människors agerande? Då behöver man väl inte fråga folk? 

Vid sidan om nya modeller för deltagande så arbetar dagens 
stads- och transportplanerare mycket med experiment och 
labb? Att testa nya tjänster eller produkter i liten skala med 
förhoppningen om att lösningarna kan skalas upp och bidra till 
förbättringar. 

Jane Jacobs: Jag har alltid arbetat utifrån devisen att staden är ett 
laboratorium där ett pragmatiskt och lite långsamt arbetande utifrån 
trial and error måste gälla, istället för att genomföra storskaliga och 
tekniskt rationella lösningar i ett svep, så för mig låter det rimligt.
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Le Corbusier: Alltså, stegvisa förändringar genom trial and error 
kan inte leverera radikala förändringar. Ni måste tänka utanför det 
rådande systemet! Det var genom stora strukturella investeringar 
som exempelvis miljonprogrammet som människor försågs med 
hälsosamma och godtagbara bostäder − inte genom stegvis för-
bättring av dåtidens trälador med utedass. 

Ebenezer Howard: Hear hear!

Sherry Arnstein: Men hörni, tänk om vi befinner oss i ett möjlig-
hetsfönster, tänk om den här pandemin är en öppning för oss att 
börja lyssna på medborgare, att verkligen fundera, tänka helt om, 
kring hur vi ska leva såväl i staden som på landet? Fråga inte dem 
vad de tycker om biljettpriser eller det nuvarande systemet, backa 
ett steg? Om människor fick tänka fritt, hur skulle de vilja leva? 
Resa? Arbeta?

Ja, att ta ett steg tillbaka för att blicka mot framtiden − det tar 
vi med oss! Det kanske är dags att låta planering ta tid … tillåta 
utopiskt tänkande vid sidan om optimerande och kalkylerande 
av olika system… Nu undrar vi så klart vilken organisation som 
tar den bollen? Tack så mycket för ett spännande samtal – vi 
hör nog av oss igen! 
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Le Corbusier (1887–1965) Fransk arkitekt och 
stadsplanerare och pionjär för modern stadspla-
nering. I boken ’The Radiant City’ 1935 satte han 
ut organisatoriska och designmässiga principer 
för den moderna staden. 

Ebenezer Howard (1850–1928) Engelsk stads-
planerare och grundare till trädgårdsstadsrörel-
sen. I boken ‘To-Morrow: A Peaceful Path to Real 
Reform’ (1898) förespråkade han för en koope-
rativ stad där människor kan leva i harmoni med 
naturen. 

Jane Jacobs (1916–2006) Amerikansk journa-
list och aktivist. I boken ”The Death and Life of 
Great American Cities’ (1961) presenterade hon 
stadsplaneringsprinciper med utgångspunkt i 
människor som bor och lever i staden.

Om deltagarna i samtalet:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(36)



Sherry Arnstein (1930–1997) Framförallt känd 
för artikeln ”Ladder of Citizen Participation” 
1969 i Journal of the American Planning Asso-
ciation där hon presenterade åtta steg för 
medborgardeltagande från icke-deltagande, 
symbolhandling till medborgligt inflytande.

Paul Davidoff (1930–1984) & Linda Stone 
 Davidoff (1941-2003) Planeringsforskare och 
aktivister som arbetade för att ge utsatta grup-
per en röst i stadsplaneringsprocesser. En av de 
mest kända publikationerna är ”Advocacy and 
Pluralism in Planning” i tidskriften Journal of the 
American Institute of Planners. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(37)



(38)



Släpp 
organisations-
tankarna 
lösa!
. . . . . . . . . . . . . . . .
Stig Westerdahl, Malmö universitet

3.
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Genom att titta i backspegeln 
kan erfarenheterna från olika 
organisationsformer av kollek-
tivtrafiken ge upphov till nya 
alternativa lösningar för upp-
handling och inflytande.
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Det är lockande att rikta blicken framåt när pandemin är 
tänkt att öppna upp och ompröva dagens former för kollektivtra-
fik och vi uppmanas hitta alternativ för en mer hållbar utveckling. 
Jag vill ändå börja med en historisk återblick. På 1950-talet körde 
Sandström & Ljungkvist stadsbussarna i Östersund vid sidan av sin 
bilförsäljning. Familjeföretaget övertog bussverksamheten redan 
1935 från något som hette Bohmans Omnibusstrafik AB. Sand-
ström & Ljungqvist sålde sedan till Östersunds kommun, som lät 
Swebus överta driften i mitten av 1990-talet och sedan har olika 
bussoperatörer passerat revy. Nu driver Vy, som ägs av norska järn-
vägen, busstrafiken i Jämtlands enda stad. Den här snabba översik-
ten, från ett lokalt och familjeägt bussföretag till dagens situation 
med SJ:s norska motsvarighet som operatör visar vilka förändringar 
kollektivtrafiken genomgått. Den påminner också om hur olika for-
mer är möjliga för att organisera verksamheten: familjeföretaget, 
kommunen, svenska bussbolag och ett bolag ägt av norska staten. 
Denna mångfald över åren öppnar i detta bidrag upp för att reso-
nera om framtida alternativa former för att organisera kollektiva 
transporter. Grundtanken i kapitlet är att organisera så att verk-
samheten flyttas närmare medborgarna och resenärerna.

Att organisera en marknad 
Organisera, tänker ni, är det rätt ord när det handlar om drifts-
former och frågan om upphandling eller inte? Resonemanget i 

(41)



 kapitlet utgår från att också en marknad organiseras, den uppstår 
inte av sig själv. Detta har vi studerat i några olika K2-projekt kring 
marknad och kontrakt. Frågan om att marknader faktiskt måste 
organiseras är särskilt tydlig för hur tåg- och busstrafik behandlas. I 
Sverige har vi bestämt oss för att trafiken handlas upp av regionala 
myndigheter. Fast egentligen är det mer komplicerat än så, efter-
som det innan dess måste bestämmas vilka sträckor som ska upp-
handlas och vilka som inte ska omfattas av upphandling utan där 
vem som helst kan börja köra på helt kommersiella villkor. I prak-
tiken har detta minimal betydelse eftersom nästan all kollektivtra-
fik bedrivs efter att den upphandlats, vilket betyder att marknaden 
organiseras så. Men att organisera tar inte slut där.

I nästa steg ska så underlag skrivas ihop för upphandlingarna. 
Det innebär att fastställa området där trafik ska handlas upp och 
att bestämma hur lång tidsperiod det framtida kontraktet ska 
omfatta. Men upphandlingsunderlagen innehåller också en oänd-
lig mängd andra detaljer: hur bussarna ska se ut, hur kvalitén på 
trafiken följs upp och hur kontakterna mellan operatörerna och 
ansvariga myndigheter ska skötas – det vill liksom aldrig ta slut.

Dagens kollektivtrafik styrs alltså utifrån politiska direktiv och orga-
niseras i form av en upphandlad marknad. Det har lett till ett 
antal problem som visar på organiseringens betydelse. Det första 
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 problemet är hur stora statsägda bolag har fått en stark ställning. 
NSB genom Vy i den jämtländskt anstrukna inledningen är bara ett 
av  exemplen. Keolis ägs till 70 procent av franska järnvägen, Arriva 
av de tyska statsjärnvägarna och bakom MTR finns staten i Hong 
Kong. Till denna rad kan läggas Transdev som kontrolleras av den 
franska statens investeringsfond och naturligtvis vårt eget SJ: Sta-
tens Järnvägar. Ett anmärkningsvärt undantag bland dessa konkur-
renter är Nobina, ett bussföretag registrerat på svenska börsen som 
har en mer sammansatt ägarbild. 

Ett annat bekymmer är hur upphandlingsförfarandet visat sig kom-
plicerat och kostsamt, vilket lett till allt längre kontraktsperioder. 
För att få internationella buss- och tågbolag att arbeta fram anbud 
med de stora insatser det kräver så fordras att de får köra trafiken 
en längre tid. I praktiken går bolagen back de första åren eftersom 
det är en läroperiod och verksamheten blir lönsam först på slutet. 
Detta har stärkt de stora bolagens position eftersom de kan ha en 
portfölj av avtal: några nya kontrakt med röda siffror får kompen-
seras av de områden som körts i sju åtta år. I bakgrunden finns för-
stås också att bolagen måste ha finansiella muskler för att ta sig 
in i regioner där de inte kört tidigare, eftersom kostnaden för att 
arbeta fram avtal då blir ännu större genom att de saknar kunska-
per om förhållanden och den regionala myndighetens synsätt. 

(43)



Ett ytterligare problem är att den ursprungliga tanken med politisk 
styrning av upphandlingen har motverkats av ett juridiskt fokus där 
riskerna för överprövning leder till försiktighet och att lagar, avtal 
och utvärderingsgrunder av anbud prövas hårt. Detta kan innebära 
att de politiska ambitionerna får stryka på foten. Till detta bidrar 
även kollektivtrafikens inneboende komplexitet, inte minst tekniskt 
förstås, men även när det gäller administration. Försök själva att 
lägga en tidtabell så förstår ni! 

Inflytande bortom enkäter 
Dagens sätt att organisera kollektivtrafik leder också till mycket for-
malistiska system för att följa upp verksamhet och kvalité, formerna 
för utvärdering hänger intimt samman med organisationsformen. 
I offentlig sektor klagas ibland över styrformer så präglade av siff-
ror, uppföljningar, dokumentation och mål att anställdas yrkeskun-
skaper inte utnyttjas och administrationen växer medan de som 
arbetar i välfärdens frontlinjer blir allt mer marginaliserade. Den 
här andan riskerar också att växa i uppföljningen av kollektivtrafi-
ken. Kvalité bedöms i stor utsträckning utifrån enkäter resenärerna 
emellanåt fyller i när de sitter på bussar och tåg. Det här ger en bild 
av trafiken, men när vi drev forskning, Living Lab, i Uddevalla för 
att studera hur kommunens kollektivtrafik uppfattades fick vi också 
många andra bilder från de resenärer vi samlade. Ungdomarna 
beskrev en bedrövlig miljö på bussterminal, andra klagade på 
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krängande bussar och många hade synpunkter på busschaufförer-
nas beteende som inte låter sig fångas i förbestämda kvantifierbara 
svarsalternativ. Det är viktigt att se hur dagens enkäter är en natur-
lig konsekvens av upphandlingens organisering. Ibland styrs till och 
med ersättningen till operatörerna av hur resenärerna svarat, i en 
förhoppning om att detta verkligen återspeglar kvalité. Förvisso: det 
finns även stora företag som hämtar in berättelser från resenärer 
och är intresserade av det som ibland benämns mjuka data. Men 
den stora bilden formas ändå av sifferuppgifter som enkelt kan läg-
gas samman och jämföras över tid och rum.

De här problemen med dagens form av organisering och min 
utgångspunkt att kollektivtrafik kan organiseras på många olika 
sätt leder till att alternativa organisationsformer behöver diskute-
ras. Fortsätter en utveckling där stora statsägda bolag tar över allt 
mer av svensk kollektivtrafik riskerar också det medborgerliga infly-
tandet över verksamheten att minska, den politiska styrningen får 
svårt att hävda sig mot dessa bjässar som är internationellt verk-
samma. Det blir deras utvecklingsföretag och innovatörer som 
bestämmer vad som är viktigt för framtidens tåg- och bussrese-
närer. Mitt bidrag ringar därför in två områden som hänger tätt 
samman och där alternativen behöver mejslas fram: upphandlings-
formerna samt medborgarnas och resenärernas inflytande.
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Upphandlingsformerna skulle kunna förändras genom att natio-
nella lagar, särskilt lagen om offentlig upphandling, omformas och 
möjligen krävs också justeringar av EU-bestämmelser i konkurrens-
frågor. Grundtanken med förändringarna menar jag bör vara att 
mindre aktörer, lokala bussföretag i samverkan och andra kan vara 
med i upphandlingarna. Buss i Väst Ab, Bivab, är ett exempel men 
de har inte många efterföljare vilket indikerar svårigheterna. Även 
de anställda i trafikföretagen är intressanta här, kanske finns möj-
ligheter att uppmuntra till personalägda företagsbildningar. Idag är 
också själva upphandlingsformen i sig ifrågasatt, vi ser hur regio-
ner som Örebro tar över i egen regi tillsammans med Västmanland 
där de bildat ett gemensamt bolag. Min poäng är att detta visar på 
ytterligare en form av alternativ organisering (medan andra skulle 
hävda att det representerar en återgång till det gamla). Det vore 
också möjligt att organisera marknaden, att styra upphandlingen, 
så att vi ser en kollektivtrafik där de som närmast berörs har större 
förutsättningar att ha inflytande över den bortom att fylla i enkäter.

Utifrån detta kan nya former för att ge röst åt medborgare och 
resenärer hållas fram. Enkäter återspeglar de nuvarande upphand-
lingsformerna där juridiken ges stort spelrum och kvalité reduce-
ras till parametrar som antas kunna mätas. Upphandlingarna tycks 
också ha stärkt relationerna mellan regioner och trafikföretag, men 
försvagat kommunernas position, det är ett annat resultat från våra 
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studier i Uddevalla. Resenärsråd där kollektivtrafikens ”stammisar ” 
delger sina erfarenheter kan vara en möjlighet, och här kan säkert 
organisationer likt Resenärsforum ge mer konkreta förslag. 

Förankra kollektivtrafiken bland medborgare 
och resenärer 
I slutändan leder frågan om organisering av kollektivtrafiken till att 
höja blicken bortom upphandlingsjuridik och diverse administra-
tiva och tekniska frågor som lätt står i vägen. Det är förstås viktigt 
hur bussarna anpassas till nya energiformer och hur höghastighets-
järnväg ska samsas med regional tågpendling. Men för att i en dju-
pare mening faktiskt förankra kollektivtrafiken bland medborgarna 
så fordras att också sättet att organisera trafiken diskuteras i mer fria 
former. I förlängningen innebär det också att öka engagemanget i 
de politiska frågor som verksamheten är kopplad till, något många 
andra bidrag i den här antologin poängterar. Miljöfrågorna är så 
uppenbara att de knappast behöver nämnas. Det är i det samman-
hanget betydelsen av kollektivtrafikens organisering ska förstås. Buss-
företag var oftast lokala verksamheter när de drog igång för länge 
sedan – som Bohmans Omnibusstrafik i Östersund. Formerna för 
organisering har sedan förändrats från familjeföretag till kommunal 
drift och till att bedrivas via upphandlade statsägda bolag. Förhopp-
ningen är att framöver hitta sätt att organisera kollektivtrafik som 
förenar förankring i befolkningen med ambitioner om hållbarhet. k
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Förändring 
av kollektiv-
trafikens uppdrag 
i ljuset av klimat-
omställning
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lena Winslott Hiselius, Lunds universitet
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Pandemin ställer tidigare planer 
på ända. Det ger utrymme för 
nya visioner kring kollektivtrafi-
kens uppdrag som på så sätt kan 
bidra till ett mer transporteffek-
tivt samhälle.
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Det har skett en förskjutning av kollektivtrafikens övergripande 
mål från att tidigare ha formulerats som ett fördubblingsmål till att 
idag uttryckas som att ta marknadsandelar från motoriserade trans-
porter. Förändringen är i linje med en omställning till ett hållbart 
transportsystem där en minskning av de fossildrivna transporterna 
är en nyckelfaktor. På policynivå finns även ett gryende tänk runt 
grundläggande tillgänglighet med kollektivtrafik för alla oavsett var 
man bor − som en viktig fördelningspolitisk aspekt. Arbetet med att 
tillhandahålla en bastillgänglighet får dock ofta i praktiken stå till-
baka för satsningar på starka stråk där kollektivtrafiken kan konkur-
rera med bilen. Detta fokus på starka stråk kan tyckas rationellt sett 
ur ekonomisk synvinkel men i ett större perspektiv finns det mycket 
som talar emot denna strategi som begränsar möjligheten att resa 
med kollektivtrafik utanför dessa stråk. I ett större perspektiv riske-
rar sådana prioriteringar att skapa politiska rekyleffekter som omöj-
liggör den förestående och nödvändiga klimatomställningen. 

Kollektivtrafikens nuvarande uppdrag och vision behöver således 
förtydligas för att inrymma ett mer systematiskt tänk kring fördel-
ningspolitiska aspekter, olika geografiska områdens förutsättningar 
och hur kollektivtrafiken kan utformas, så att denna kunskap 
omsätts i praktisk handling. När nu pandemin har ställt tidigare 
trafikplaner och kollektivtrafikbudgetar på ända finns ett ypperligt 
tillfälle att göra just detta.
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Öka omställningstakten 
Sverige har antagit ett mål om transportomställning som innebär 
att utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent 
senast 2030 jämfört med 2010. Det finns för närvarande en bred 
samstämmighet om att omställningen går för långsamt för att 
målet ska kunna nås. Såväl det Klimatpolitiska rådet som myndig-
heterna i samordningsuppdraget för fossilfri transportsektor (SOFT) 
betonar att stärkt styrning för ett mer transporteffektivt samhälle 
just nu är särskilt viktigt för att öka omställningstakten. 

För att minska emissionerna föreslås en kombination av många 
åtgärder, såsom förnybara drivmedel, teknikutveckling, energief-
fektivisering, överflyttning till mer hållbara trafikslag, samt trans-
portsnål samhällsplanering. Det finns alltså en god kännedom 
om vilka åtgärder och styrmedel som behöver genomföras och 
även kring deras potential och kostnadseffektivitet. Att genom-
föra dessa åtgärder/styrmedel har dock visat sig problematiskt och 
transporternas emissioner minskar inte i den takt som behövs för 
att nå målen. En förklaring till att effektiva åtgärder inte kommer 
till stånd i den utsträckning som krävs är det motstånd som kom-
mer från grupper och landsdelar som riskerar att bli förlorare på 
omställningen. Flera av de styrmedel som diskuteras kan få stora 
effekter utifrån såväl regional- och fördelningspolitiska utgångs-
punkter som för jämställdheten. 
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Den strategi för omställning som dominerar idag går ut på att göra 
fordonen fossilfria (vilket sannolikt leder till ökade transportkost-
nader antingen på grund av ekonomiska styrmedel eller brist på 
bränsle) och parallellt utveckla alternativ i städerna (gång, cykel 
och kollektivtrafik). Men det är inte alla grupper som vill eller kan 
klara av sina resbehov med bil vid en omställning till miljöbättre 
bilar och bränslen. Den gruppen kommer troligen att öka efter-
som det är sannolikt att kostnaderna för att äga/köra bil kommer 
att öka vilket riskerar att leda till att vissa grupper upplever sig som 
förlorare, särskilt hushåll med låga inkomster och personer boende 
på landsbygder. Det finns också signaler om att även gruppen som 
aktivt väljer bort bilen kan öka i framtiden, bland annat genom att 
körkort och bilinnehavet bland unga sjunker. Dagens ojämna för-
delning av tillgänglighet kan därför förstärkas i framtiden om inte 
åtgärder sätts in för att skapa bättre alternativ till bilen. 

Kollektivtrafikens uppdrag bör bli tydligare 
I denna omställning spelar kollektivtrafiken en avgörande roll för sam -
hällets möjligheter att bli mer transporteffektivt. Samtidigt är kollek-
tivtrafiken i en nära framtid inte bara fasta rutter. Genom att utnyttja 
tekniska lösningar med självbokning och sökning av alternativa res-
vägar öppnas en palett av möjligheter att tillhandahålla kollek tiv trafik 
utanför de starka stråken. För kollektivtrafiken finns då  möjligheten 
att beakta de skilda förutsättningar som olika områden har. 
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Ett flertal regioner utvecklar och testar nya tjänster för att kunna 
erbjuda tillgänglighet med kollektivtrafik för de som inte kan eller vill 
använda bilen. Dessa satsningar är dock ofta i form av pilotprojekt 
och tester med en begränsad livstid. Dessa brister tyder på att det 
behövs en översyn och förtydligande av kollektivtrafikens uppdrag 
för att de fördelningspolitiska målsättningarna och tekniska framste-
gen ska omsättas i systematisk handling. Istället för att se satsningar 
i glesbygder som godhjärtade insatser bör de snarare ses som en del 
av ett strategiskt klimatarbete vilket också tyder på att andra ekono-
miska krav kan ställas på denna typ av trafik. 

Sammantaget finns det mycket som pekar på att kollektivtrafikens 
uppdrag behöver förtydligas så att ett systematiskt tänk och handling 
runt tillgänglighet inkluderas; så att utöver volymökningar i starka 
stråk även åtgärder som bidrar till att alla har en tillräckligt god ser-
vice, även på landsbygder, prioriteras. Det behövs även ett ökat fokus 
på kopplingen mellan landsbygd och stad. Många människor som 
bor på landsbygder arbetar eller studerar i städer och transportåtgär-
der inom städerna påverkar även dem. Det behövs alternativa och 
kompletterande strategier för kollektivtrafiken för att se till att olika 
grupper inte lämnas utanför klimatomställningen och för att öka legi-
timiteten för styrmedel och åtgärder. Kollektivtrafiken kan till exem-
pel i framtiden spela en stor roll som en kompensatorisk åtgärd för 
att dämpa negativa effekter för olika grupper. 
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Ett systematiskt arbete för klimatomställning 
Vi behöver ha i åtanke att åtgärder/styrmedel som införs för att 
driva på klimatmålomställning kommer att resultera i effekter för 
kollektivtrafiken (både påverkan av och påverkan på). I denna 
omställning behövs en översyn och ett förtydligande av kollektiv-
trafikens uppdrag för att fördelningspolitiska målsättningar ska 
omsättas i handling. Pandemins omvälvande effekter på kollektiv-
trafikens resande och budgetmässiga utmaningar kombinerat med 
uppställda klimatmål pekar på att det är viktigare än någonsin att 
ta ett helhetsperspektiv så att tillgängliga resurser bidrar. Politiska 
rekyleffekter är kostsamma.

Utöver en revidering av kollektivtrafikens uppdrag behövs även 
systematiska och strategiska analyser av de samlade effekterna på 
välfärd, tillväxt, tillgänglighet och jämlikhet vid beslut och val av 
åtgärder. Innan beslut tas måste analyser göras av vilka effekterna 
blir för olika grupper i samhället och deras förutsättningar att ställa 
om till en klimatsmart livsstil. Samtidigt som konsekvenserna av till 
exempel budgetminskningar analyseras, måste kollektivtrafikens 
uppdrag och syfte diskuteras i en vidare mening inklusive dess 
symbolvärde i en klimatomställning. k
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Omstart för kollektivtrafiken > idéer för en hållbar framtid
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Finansiering 
för framtidssäkrad 
 kollektivtrafik 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
John Hultén, K2
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När pandemin förändrar våra 
resmönster finns det möjlighet 
att utveckla kollektivtrafikens 
finansieringsmodell.
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Det stormar rejält kring kollektivtrafikens finansiering i pan-
demins kölvatten. Biljettintäkterna dyker när färre reser och fler 
åker utan att betala. Kostnaderna är däremot oförändrade efter-
som bussar och tåg fortsätter att rulla i samma omfattning som 
tidigare. Tillskott från staten täcker en del av intäktsbortfallet, 
men långt ifrån hela, och på längre sikt kan det bli svårt att mobi-
lisera tillräckliga resurser till att upprätthålla trafiken och till nya 
satsningar.

Situationen under coronakrisen är exceptionell. Samtidigt är kollek-
tivtrafikens finansiering ingen ny utmaning. Kommuner och regioner 
har under längre tid brottats med krav på mer trafik och nya investe-
ringar, samtidigt som skattemedlen är begränsade och ska räcka till 
många andra, behjärtansvärda utgiftsområden. Från flera håll ställs 
nu frågan om den befintliga finansieringsmodellen för kollektivtra-
fik är tillräckligt robust. Kommer den stå pall för ett minskat resande 
på kort och medellång sikt, samtidigt som den säkerställer förutsätt-
ningar för en långsiktigt hållbar omställning med mer attraktiv och 
tillgänglig kollektivtrafik? Jag menar att det just nu finns tillfälle att 
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inleda förändringsarbete som utvecklar den svenska finansierings-
modellen på sätt som kan minska kostnaderna, öka intäkterna och 
förändrar synen på vad finansieringen ska användas till. 

Den svenska modellen 
Diskussioner om kollektivtrafikens finansiering lider av två till-
kortakommanden. Det första är ett alltför ensidigt fokus på nya 
intäktskällor. I själva verket har myntet två sidor. Lika mycket som 
det handlar om intäkter, är finansiering en fråga om kostnader och 
hur dessa hanteras. Det andra tillkortakommandet är ett alltför 
snävt synsätt på vad det är som ska finansieras, vilket ofta begrän-
sas av administrativa och organisatoriska gränsdragningar. Finan-
sieringsdiskussioner måste ske utifrån bredare angreppssätt. Ett för 
snävt perspektiv riskerar att leda till suboptimala lösningar.

Den svenska modellen för kollektivtrafikens finansiering bygger 
på ett delat ansvar, där skattebetalarna står för en del och resenä-
rerna för en annan del genom biljettavgifter. Ansvaret finns huvud-
sakligen på regional nivå. Det är regionala politiker som sätter mål 
för kollektivtrafiken, beslutar över tilldelningen av skattemedel, 
bestämmer vilka priser som resenärerna ska betala, och som ska-
par en organisation för hur allt detta ska implementeras. Eftersom 
förutsättningarna ser olika ut och eftersom den politiska samman-
sättningen varierar, ser lösningarna lite olika ut i landets regioner. 
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Kostnadstäckningsgraden (även kallad självfinansieringsgraden), som 
är ett mått på hur stor andel av kollektivtrafikens kostnader som 
täcks av biljettintäkter, är ett viktigt mål för många kollektivtrafikmyn-
digheter. Den varierar stort mellan olika länder, regioner och städer. 
I europeiska storstäder är snittet runt 60 procent. I svenska regioner 
varierar den från 58 procent i Stockholm till 23 procent på Gotland. 
Genom att upphandla trafiken av kommersiella företag i konkurrens 
hoppas man uppnå kostnadseffektivitet och få mesta möjliga nytta 
för skattemedlen. När offentlig upphandling infördes i Sverige i slutet 
av 1980-talet innebar det initialt kraftigt minskade kostnader, men 
senare har kostnaderna ökat. Under det senaste decenniet har kost-
naderna ökat mer än både antalet resenärer och mer än trafikutbu-
det. Det ökade resandet i rusningstid är en av flera orsaker.

Kritik från två håll 
Den nuvarande finansieringsmodellen saknar inte belackare. Kriti-
ken kommer från två håll, både från ”höger” och från ”vänster”. 

Från höger kritiseras modellen för att vara allt för stelbent, med 
för lite utrymme för kundanpassade lösningar. För den som önskar 
en mer marknadsorienterad kollektivtrafik framstår den nuvarande 
finansieringsmodellen som ologisk eftersom den inte nödvändigt-
vis premierar fler kunder, även om ökat resande ofta är ett poli-
tiskt mål. Fler kunder innebär mer kostnader än intäkter. Ju mer 
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attraktiv kollektivtrafiken blir, desto mer medel måste skattebeta-
larna skjuta till. Utifrån ett marknadsorienterat perspektiv förordas 
en modell som istället skapar förutsättningar för en mer affärsmäs-
sig logik, och där det offentliga endast subventionerar trafik som 
inte kan bedrivas på rent kommersiell grund. Med kommersiella 
lösningar och en friare prissättning av kollektivtrafiken menade en 
statlig utredning (den så kallade Lundinutredningen) att flertalet 
resor skulle vara kommersiellt gångbara. En större del av kollektiv-
trafiken skulle med andra ord finansieras av resenärerna själva.

Från vänster kommer samtidigt kritik mot att kollektivtrafiken är 
alltför styrd av krav på kostnadstäckning. Kollektivtrafikens poten-
tial att bidra till samhällsutmaningar tillvaratas därför inte. Utifrån 
det här perspektivet efterfrågas en tydligare politisk styrning som 
sätter samhällsmål om till exempel miljö och social sammanhåll-
ning i centrum. Ett för stort fokus på biljettintäkter gör dels att 
färre väljer att resa med kollektivtrafiken, dels att kollektivtrafiken 
utformas på sätt som optimerar intäkter snarare än att möta sam-
hällsutmaningar. Utifrån detta perspektiv förordas bland annat helt 
avgiftsfri kollektivtrafik för alla eller för särskilda grupper. Avgiftsfri 
kollektivtrafik har bland annat införts i Tallinn och nyligen i Luxem-
bourg. Med ett sådant upplägg blir kollektivtrafikens finansierings-
modell i högre grad beroende av skattemedel.
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Sitt inte still i båten 
Jag menar att det inte nu är läge att experimentera med helt nya 
finansieringsmodeller, vare sig de kommer från höger eller vän-
ster. Det betyder inte att kollektivtrafikmyndigheter bör sitta stilla i 
båten i väntan på lugnare tider. Tvärtom, just nu finns utrymme för 
att lansera nya idéer inom ramen för den befintliga svenska finan-
sieringsmodellen. Jag menar att tre förändringar bör ha särskild 
prioritet i ett sådant förändringsarbete:

	Minska kollektivtrafikens kostnader genom åtgärder som 
minskar belastningen i rusningstid.

Just nu finns goda förutsättningar att införa åtgärder för minskad 
trängsel i kollektivtrafiken. Sådana åtgärder kan lösa trängselpro-
blem här och nu, men även ha mer långsiktig betydelse. Rus-
ningstrafiken är en av de största orsakerna till ökade kostnader i 
kollektivtrafiken eftersom resandet under rusningstid dimensione-
rar hur många fordon och förare som krävs. Genom att ”platta ut” 
kurvan kan kostnaderna minska. Det kan åstadkommas genom 
kombinationer av flera åtgärder. Det kan till exempel handla om 
förändrad prissättning som ger incitament till resande utanför de 
värsta rusningstiderna, om utvecklad trafikinformation som under-
lättar ett mer utspritt resande och om strukturella samhällsföränd-
ringar som leder till mer flexibla skol- och arbetstider.
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b	Bredda finansieringsbasen genom att avgifter på viss bil-
trafik öronmärks för satsningar på kollektivtrafik och aktiv 
mobilitet.

Även med en snabb elektrifiering av biltrafiken finns starka skäl att 
hålla nere antalet bilar och styra biltrafiken på sätt som minskar 
problem med trängsel, olyckor, buller och andra emissioner. Dyna-
miska vägavgifter där prissättningen varierar beroende på var man 
kör och när, kan både bidra till en mer effektiv biltrafik och till att 
generera intäkter öronmärkta för satsningar på hållbar mobilitet, 
inklusive kollektivtrafik. Erfarenheterna från Norges bompengsys-
tem, men även de svenska trängselskatterna, visar på potentialen 
med sådana lösningar. En mer dynamisk prissättning kan utformas 
på sätt som främjar mer yteffektiva fordon i städer där gaturum-
met är begränsat och där framkomligheten för till exempel buss-
trafik har stora ekonomiska konsekvenser. 

c	Förändra synen på det offentliga åtagandet genom ett mer 
aktivt engagemang även i andra hållbara mobilitetslösningar 
än kollektivtrafik.

Framväxten av nya mobilitetstjänster, som till exempel delade tax-
iliknande tjänster, bilpoolstjänster, efterfrågestyrda minibussar, 
elsparkcyklar, lånecyklar, innebär att gränsen mellan kollektivt och 
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privat resande blir mindre tydlig. Digitala tjänster skapar förutsätt-
ningar för kombinerade resor på nya sätt. Samtidigt kan satsningar 
på aktiv mobilitet, som gång och cykel, bidra till att fler förflyt-
tar sig på ett mer kostnadseffektivt sätt. Samhällets finansiering av 
mobilitet behöver bli mer fokuserad på målen som kan nås med 
olika tjänster, mindre på att finansiera enbart en viss typ av trafik. 
Det kräver både anpassade regelverk och förändrade synsätt inom 
kollektivtrafikens organisationer.

I pandemins kölvatten har kollektivtrafikens intäkter och kostnader 
hamnat i fokus på ett mer akut sätt än kanske någonsin tidigare. 
Det är viktigt att inte fastna i kortsiktiga åtgärder, utan att även 
ta vara på tillfället till förbättrade förutsättningar att klara finan-
sieringen av framtidens hållbara transportsystem. Det finns goda 
exempel på sådana initiativ, både i Sverige och utomlands, men de 
behöver skalas upp och samordnas. Genom att lyfta blicken kan vi 
lättare hitta kursen framåt. k
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Prissättning som 
styrmedel för att 
undvika trängsel 
i kollektivtrafiken
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anders Wretstrand, Skånetrafiken
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Ett biljettsystem som både är 
tidsdifferentierat och håller 
reda på hur många resor som 
görs inom en period kan minska 
trängseln och bidra till mer 
effektiva och rättvisa biljett-
priser i kollektivtrafiken. 
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Ekonomi har stått i centrum när effekter av coronakrisen 
har påverkat vår mobilitet. Cirka hälften av kostnaderna för lokal 
och regional kollektivtrafik täcks normalt av biljettintäkter. Deras 
andel har dock sjunkit något under de senaste åren. Sveriges regi-
oner har delvis olika ståndpunkter om avvägd balans mellan beta-
lande passagerare, skattebetalares tillskott och den samlade nyttan 
av ett kollektivtrafiksystem. Hur taxepolitiken ska förena de kon-
kurrerande målen om att omfördela intäkter, höja inkomster för 
att täcka ökande driftskostnader, locka passagerare och säker-
ställa prisvärdhet för tjänsten som sådan är i grunden en stor upp-
sättning politiska frågor. Till detta kommer nu frågan om kraftigt 
minskad efterfrågan på grund av covid-19 och dramatiska intäkts-
minskningar. Följande avsnitt behandlar därför några viktiga policy-
relaterade frågor som är kopplade till taxepolitik och prissättning. 
Hur kan biljettpriset anpassas så att det styr efterfrågan på ett sätt 
som kan leda till både minskade kostnader för utbudet och till 
minskad upplevd trängsel?
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Reglerad prissättning
Priset på en resa med lokal och regional kollektivtrafik bestäms av 
den ”regionala monopolisten” kollektivtrafikmyndigheten. Det 
centrala argumentet för en reglerad marknad och prissättning är 
iakttagelsen att investeringar i tjänster och tillhandahållande av 
bättre kvalitet ökar nyttan och ger fler kunder än om  marknaden 
fått lösa detta på egen hand. Biljettintäkterna blir då inte tillräck-
liga för att täcka de ökade kostnaderna. Hur man balanserar pris-
system eller taxesystem för kollektivtrafiken har alltid varit ett 
omdiskuterat ämne. Det ses ofta inte bara som en ekonomisk utan 
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en bredare politisk fråga som påverkar invånarnas tillgänglighet, 
sociala integration, upplevelse av rättvisa och livskvalitet. Det är 
därför inte förvånande att det då och då föreslås att det bör vara 
gratis att åka buss eller tåg. Gratis kollektivtrafik har provats och 
forskningen pekar på både för- och nackdelar med det.

Men vad kostar det idag för en resenär som inte betalar mer än nöd-
vändigt i förhållande till hur många resor som görs varje månad? 
Figurerna ovan visar på regionala skillnader för olika  reslängd och 
brytpunkt när det är lönsamt med periodkort. Större lutning på 
 linjen avspeglar högre kontantpris. Här dyker också  zonbegreppet 
upp. Som vi ska se, så löser detta sätt att tänka både frågor om 
rättvisa och effektivitet. Biljettsystemet borde hålla reda på hur 
många resor som görs under en period, och inte debitera mer än 
det tak som sätts för perioden. Det kan vara attraktivt för både 
användare och operatörer/ myndigheter eftersom det kan  generera 
ökade intäkter. Passagerare med likviditetsbegränsningar  undviker 
samtidigt att bli överprissatta, eftersom passagerare med låga 
in komster i större utsträckning reser med enkelbiljett och därför 
betalar mer än nödvändigt för sina resor med kollektivtrafiken. 
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Flat fare eller zontaxa?
Biljettstrukturen brukar variera avseende area (avstånd), läge, 
opera tör, tid, ”lojalitet” och användargrupp. De areella, rumsliga 
aspekterna handlar ofta om att debitera användare beroende på 
avståndet. Om man inte vill ha ett sådant system får man införa ett 
(rumsligt) platt biljettpris, så kallad flat fare. Anses det rimligt att 
låta priset variera med avståndet, måste man överväga hur detalje-
rad denna skillnad bör vara. Ett vanligt tillvägagångssätt är att anta 
en zonstruktur där priset beror på de (antal) zoner som passeras 
under resans gång. I figuren till vänster visas de rumsliga variablerna 
samt eventuella för- och nackdelar med vald struktur. Jämför detta 
med prissättningsstrukturen i diagrammen ovan. Är det någon 
region som tillämpar platt taxa? 

Det finns intressanta resultat från forskning kring ”good  practice”. 
Införandet av kontaktlösa smarta kort eller app-lösningar har visat 
sig vara en trigger för förbättringen av biljettstrukturerna. Det har 
framför allt gjort en omfattande prisdifferentiering möjlig. Det finns 
emellertid en konflikt mellan enkelhet och användning av det smarta 
kortets funktioner och egenskaper. 
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Enkla biljettstrukturer, som platta priser, är lätta att förstå, men 
inte optimala ur ett strikt ekonomiskt perspektiv, där resenärer bör 
debiteras enligt faktisk konsumtion av transporttjänster (särskilt 
om transportkapaciteten är begränsad). Kollektivtrafikmyndig heter 
 strävar efter att prissätta på ett rättvist sätt, men vad ett rimligt och 
rättvist pris egentligen borde vara kan framstå som oklart. Ökad 
prisdifferentiering kan vara rättvist. Avståndsberoende  priser kan 
vara bättre och mer rättvist. Enkelheten kan vara en rimlig aspekt. 
Att bestraffa befolkningsgrupper i avlägsna områden kan emellertid 
vara orättvist och förstärka social ojämlikhet. Därför verkar termen 
”rättvis” vara komplex och bör diskuteras med försiktighet i detta 
sammanhang!

Ekonomiskt styrmedel: betala för marginalkostnaden 
Frågan om marginalkostnadsprissättning i kollektivtrafiken hand-
lar dels om skillnader i efterfrågan mellan högtrafik och lågtrafik, 
dels om så kallade stordriftsfördelar. Kommersiella företag som 
bedriver interregional trafik utan subvention, tillämpar konsekvent 
 dynamiskt tidsdifferentierade taxor för att maximera sina intäk-
ter. En regional kollektivtrafikmyndighet bör kanske inte maximera 
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intäkten, utan snarare maximera samhällsnyttan. Principen är dock 
delvis den samma; man säljer inte resmöjligheter styckevis, då hela 
fordon och vagnar måste tursättas trots att efterfrågan tidvis kraf-
tigt både överstiger och understiger utbudet.

Att ta ombord en extra resenär i lågtrafik kostar nära noll kr om det 
finns gott om utrymme i fordonet och om turen inte blir försenad på 
grund av att resenären stiger på. I högtrafik uppstår däremot träng-
sel och förseningar. Trafikföretaget måste upprätthålla hög turtäthet, 
hantera punktlighetproblematiken och till och med sätta in extra för-
stärkning. Oavsett resultatet av stor efterfrågan i peak, trängsel i for-
donen eller kostsam kapacitetsutbyggnad, så finns goda skäl till att 
låta dessa kostnader avspeglas i biljettpriserna. Anledningen är att 
det kan ge resenärer, som inte ”behöver” göra sina resor i högtrafik, 
incitament att välja andra avgångstider. 

En konsekvens av detta synsätt är att modellen med periodkort 
med ”fria resor” framstår som ineffektiv. På grund av att resenä-
rens upplevda marginalkostnad för den där extra resan är noll kro-
nor, kan det leda till ett överutnyttjande. I rusningstid blir detta 
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problem tydligt. Pendlare och regelbundna resenärer är de som 
sparar mest på att använda periodkort. Dessa utgör samtidigt majo-
riteten av högtrafikresenärerna. Med andra ord: de resenärer som 
kostar mest att transportera, upplever att utgiften för en extra resa 
är noll kronor. Istället för att högtrafikresenärer skulle betala tillägg 
som motsvarade de ökade kostnaderna, säljer man starkt rabatte-
rade periodkort, vilket (åtminstone i teorin) ger felaktiga signaler. 

Nu är det dock så att de resenärer som antingen väljer att eller 
måste resa i högtrafik, inte nödvändigtvis har en flexibel arbetslivs- 
eller utbildningssituation. Därför brukar, som tidigare nämnts, frå-
gan om tillägg i högtrafik upplevas som orättvis. Istället bör man 
överväga reducerat pris utanför peak-perioden, särskilt maxtim-
men. Kan man påverka dem som har valmöjlighet att välja annan 
avgångstid, kan det rabatterade priset vägas upp av ett reducerat 
utbud; topparna i peak-trafiken kan kapas. Tröskeln sänks dess-
utom för sällanresenärer. Priset på enkelresa kan sänkas, då man 
flyttar fokus bort från periodkorten.
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Om det nu vore så effektivt och bra, varför har det inte provats i 
större utsträckning? Ett svar är kopplat till taxemodellen. Det kan 
vara svårt att förändra både prisstruktur och betalsätt, och som 
vi sett skiljer det sig åt beroende på om man tillämpar avstånds-
taxa, zontaxa eller platt taxa. Därmed kan man säga att en svag-
het med marginalprissättning är kopplingen till eventuellt ökade 
transaktionskostnader.

Ett annat svar är kopplat till vem som ansvarar för vad. Ofta ansva-
rar en försäljningsavdelning för just försäljning, och då handlar 
det om att mäta antal resenärer och total intäkt. Skulle priset sän-
kas, så minskar vanligtvis de totala intäkterna även om resandet 
ökar något. Det är endast om man samtidigt arbetar aktivt med att 
samtidigt justera ned utbudet som denna ansats är möjlig. Därmed 
kan man konstatera att det troligen kan finnas organisatoriska 
 hinder för differentierad prissättning som styrmedel. 

Marginalkostnadsprissättning: ett grafiskt exempel
Trots barriärer för genomförande, finns starka skäl för tidsdiffe-
rentierad prissättning som kan minska efterfrågan i de mest hårt 
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Samma pris i peak och off-peak
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belastade tidsintervallen. Diagrammen till vänster kan inspirera 
när det gäller att överväga en mera differentierad prissättning. 
Reducerat pris utanför peak-perioden kan möjliggöra kostnads-
besparingar. Hur stora dessa är, och huruvida minskade intäk-
ter vägs upp av minskade kostnader beror på kontexten. Påbörja 
därför analyser av tänkbara effekter och, om det är möjligt inom 
rådande taxesystem, inför tidsdifferentierad prissättning på försök. 
Utmaningen blir att via priset förskjuta efterfrågan utanför peak 
i en sådan utsträckning att produktionsbesparingar är möjliga att 
genomföra. Forskning visar att detta är möjligt.

I samband med covid-19 upplevs trängsel i peak-trafik på ett nytt 
och starkare sätt, trots att resandet totalt sett minskat. Det finns 
skäl att tro att denna förhöjda obehagskänsla kommer att vara en 
kvarstående effekt, även efter att pandemien blåst förbi och vaccin 
finns att tillgå. Frågan om tidsdifferentierad prissättning i lokal och 
regional kollektivtrafik kan därför betraktas som tidlös. k
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Kombinerad 
 mobilitet – en del 
av det nya normala 
efter pandemin?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Göran Smith, RISE

7.
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Med nya behov av  kombinerade 
mobilitetstjänster behövs 
också nya flexibla och individ-
anpassade modeller. Det  gynnar 
i sin tur ett framtida hållbart 
transportsystem.
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Den pågående coronakrisen har ställt kollektivtrafikbran-
schen inför en tuff utmaning. Resandet har minskat drastiskt 
och de som kan väljer allt oftare cykeln, bilen eller elsparkcy-
keln framför bussar och tåg när de väl reser. Samtidigt är den 
ekonomiska situationen pressad, inte minst för de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna.

Det finns de som argumenterar för att resandetappet och den 
vanskliga ekonomiska situationen kräver att strategiska men osäkra 
utvecklingsinsatser, så som utvecklingen av kombinerad mobilitet, 
sätts på paus. I syfte att möjliggöra hållbara resvanor bör varenda 
skattekrona som kan skakas fram läggas på att vinna tillbaka rese-
närerna till kollektivtrafiken, det vill säga på att upprätthålla ett att-
raktivt och tryggt utbud av linjelagd kollektivtrafik. Även om jag till 
fullo sympatiserar med investeringar i den linjelagda kollektivtrafi-
ken, argumenterar jag i den här texten för en omvänd logik mot 
den ovan. Jag menar att pandemins effekter på resenärernas behov 
betingar att den offentliga sektorn bör växla upp sin roll i att utöka 
utbudet av nya typer av mobilitetstjänster i och utanför städerna, 
samt i att knyta dessa närmare kollektivtrafiken.
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Pandemin har raderat ut nästan 
ett decenniums utveckling 
Coronapandemin har inneburit stora förändringar för kollektivtra-
fiken. I vissa länder har den ställts in helt, medan andra har infört 
åtgärder såsom krav på att bära ansiktsmask, ingen påstigning 
genom framdörren och feberkontroll innan färd. Detta har bidragit 
till att flera städer runt om i världen har rapporterat minskningar i 
kollektivtrafikresandet på över 90 procent. I och med att reserestrik-
tionerna inte varit lika strikta i Sverige har inte heller resandetappet 
varit lika stort här. Likväl har pandemin raderat ut nästan ett decen-
niums utveckling i kollektivtrafikresande. Mellan januari och novem-
ber 2020 utfördes till exempel 230 miljoner resor med Västtrafik. 
Det är 30 procent färre än under samma period året innan samt 6 
procent lägre än 2011 års nivå. 

Hur förändringarna ter sig på längre sikt vet förstås ingen, men 
mycket tyder på att det minskande kollektivtrafikresandet kom-
mer att bestå, åtminstone delvis och under den närmaste tiden. En 
av Sveriges största kollektivtrafikoperatörer genomförde en enkät-
undersökning om nya arbets- och resvanor i september 2020. Av 
de cirka tusen respondenterna svarade 42 procent att de mesta-
dels arbetar eller studerar hemifrån. Drygt hälften av dessa uppgav 
därutöver att de tänker fortsätta med det även efter pandemin. Ju 
längre reserestriktionerna och oron över smittspridning håller i sig, 
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desto större är sannolikheten att de nya vanorna som etableras blir 
det så kallat ’nya normala’. Vissa nya vanor, såsom digitalisering 
av möten, avlastar antagligen transportsystemet, medan andra, 
såsom ökat bilberoende, sätter käppar i hjulet för omställningen till 
hållbart resande. 

Nya förutsättningar kräver nya typer 
av mobilitetstjänster 
Kollektivtrafikens ställning som ryggrad i hållbara transportsys-
tem är trots allt oförändrad. Det finns inget annat transportsätt 
som kan förflytta stora grupper av människor över längre sträckor 
lika plats- och energieffektivt. Samtidigt går det inte att bortse 
från att den allmänna synen på att dela fordon med andra inte är 
lika positiv som den var för ett år sedan. Åtgärder för att minska 
trängsel och smittspridning kan säkerligen återupprätta en del av 
tilliten och förhoppningsvis kommer det en dag då viruset inte 
har en lika framskjuten plats i våra medvetanden. Pandemin har 
ändå ofrånkomligen tydliggjort att vi som samhälle inte bör lägga 
alla våra ägg i kollektivtrafikkorgen. Alternativ behövs, och för att 
det framtida transportsystemet ska bli motståndskraftigt, ekolo-
giskt hållbart och rättvist är det av största vikt att det alternativet i 
så liten utsträckning som möjligt är en privatägd bil. För att skapa 
ett flexibelt transportsystem som möter resenärernas förändrade 
behov behövs ett större utbud av pålitliga, lättillgängliga och pris-
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värda mobilitetstjänster som kan ta vid när varken kollektivtrafi-
ken, cykeln eller promenadskorna räcker till. 

Det handlar om tjänster som minskar resebehovet, så som kontors-
kollektiv, ambulerande lanthandlare och videotelefoni, men även 
om tjänster som erbjuder resmöjligheter. Under de senaste åren har 
framväxten av den senare typen av tjänster varit stark, inte minst 
exemplifierat av hur elsparkcyklarna erövrade stad efter stad under 
2018 och 2019. Varken delningssystem för elsparkcyklar eller några 
andra nya typer av mobilitetstjänster har dock brett ut sig på ett 
sådant sätt att de blivit tillgängliga för alla. Snarare handlar det om 
storstadsfenomen. Höga avgifter och återkommande krav på till 
exempel körkort och digitala färdigheter exkluderar dessutom stora 
delar av befolkningen. Därav är dessa tjänsters bidrag till transpor-
tarbete och tillgänglighet än så länge begränsat.

Offentlig intervention fordras för att nya mobilitetstjänster ska 
uppnå en position där de kompletterar kollektivtrafiken och ökar 
tillgängligheten i såväl tätbefolkade som glesa geografier. Den 
offentliga sektorn behöver undanröja strukturella barriärer för geo-
grafisk och demografisk spridning samt skapa konkreta incitament 
för en överflyttning från privatbilism till tjänstebaserat resande. 
Ett färskt exempel på det senare finns i Madrid, där kommunen, 
som en del av sin coronastrategi, erbjuder Madridborna 1250 euro 
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som de kan nyttja för att köpa mobilitetstjänster om de väljer att 
skrota en bil som är tio år gammal eller äldre. Andra möjliga åtgär-
der som ligger nära till hands i en svensk kontext är att ompriori-
tera stadsrummet, skapa regelverk som främjar en övergång från 
förmånsbilar till förmånsmobilitet, införa flexibla parkeringstal, för-
ändra reseavdragssystemet och sänka momsen för bilpooler. Det 
kan på sikt även finnas anledning till att utreda huruvida fler former 
av mobilitet bör subventioneras i de fall där varken linjelagd eller 
anropsstyrd kollektivtrafik möter resenärernas behov. 

Intresset för kombinerad mobilitet har varit stort, 
men resultaten är lätträknade 
För att det ska bli enkelt för resenärer att hitta, köpa och använda 
nya mobilitetstjänster behövs dessutom digitala lösningar som kny-
ter dem samman med kollektivtrafiken. Sådana lösningar går i Sverige 
under beteckningen kombinerad mobilitet (eng: Mobility-as-a- 
Service) och inkluderar allt från reseplanerare med köpfunktion till 
samlade abonnemang för till exempel kollektivtrafik, bildelning 
och elcykelpool. Ett första koncept testades i Göteborg 2013–
2014. Resultatet var minskad bilkörning och ökad gång, cykling 
och användning av mobilitetstjänster för de 71 hushåll som deltog. 

Med andra ord antydde piloten att kombinerad mobilitet kan bidra 
till minskat bilberoende. Arbetet för att utveckla kombinerad mobi-
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litet har varit intensivt både i Sverige och internationellt sedan 
dess. Trots detta är de konkreta resultaten lätträknade. Delade 
meningar om vilken roll det offentliga bör ta och svårigheter i att 
hitta affärsmodeller som gynnar alla ingående parter har bidragit 
till att kombinerad mobilitet fortfarande till stor del är begränsat 
till små, tidsbegränsade piloter. Kunskapen om långsiktiga  effekter 
är därför liten. För att öka den kunskapen krävs större och mer 
 varaktiga exempel av kombinerad mobilitet som utvärderas syste-
matiskt. Kanske öppnar pandemin nya möjligheter för det?

Ett verktyg för att anpassa kollektivtrafikutbudet 
till det ’nya normala’ 
På kort sikt är pandemin sannolikt hämmande för utvecklingen av 
kombinerad mobilitet. Flera pågående pilotverksamheter har avslu-
tats eller skjutits upp, medan personal och resurser har omprio-
riterats. På andra sidan av myntet tvingar dock pandemin såväl 
resenärer som kollektivtrafikföretag och andra leverantörer av mobi-
litetstjänster att tänka nytt. Även om pandemin har påverkat och 
kommer att fortsätta att påverka grupper i samhället olika mycket 
och på olika sätt, ser det i nuläget ut som att den kommer att öka 
den totala andelen arbete hemifrån samt minska den genomsnitt-
liga benägenheten att dela fordon i rusningstrafik. Därutöver finns 
det även en risk att pandemin försämrar mångas privatekonomi. Till 
följd av detta kan stora resenärsgrupper komma att bli mer priskäns-
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liga framöver samt att ha ett större behov av transportlösningar som 
är anpassade för mer oregelbundna pendlingsmönster.

Ett månadskort med kollektivtrafiken passar inte in på den beskriv-
ningen, men givet dess heterogena och multimodala natur skulle 
kombinerad mobilitet kunna möjliggöra mer flexibla och individan-
passade erbjudanden som möter upp mot de nya behoven. För 
kollektivtrafikbranschens del skulle kombinerad mobilitet därmed 
kunna erbjuda ett verktyg för att anpassa kollektivtrafikutbudet till 
det ’nya normala’ och därigenom antingen locka tillbaka några av 
de resenärer som förlorats under pandemin och/eller attrahera nya 
resenärsgrupper till kollektivtrafiken. 

En aktivare, bredare och modigare roll behövs 
I Sverige har färdplanen för kombinerad mobilitet fungerat väl som 
samlande kraft under de senaste åren och utredningen om ett 
nationellt biljettsystem för kollektivtrafik föreslog nyligen en orga-
nisatorisk modell som kan bana väg för permanenta implemente-
ringar. De tekniska utmaningarna är dessutom relativt måttliga. Den 
viktigaste komponenten finns redan i de flestas fickor: smartpho-
nen. Min forskning visar likafullt att den offentliga sektorn behöver 
ta en aktivare, bredare och modigare roll för att kombinerad mobi-
litet ska bli verklighet och bidra till de transportpolitiska målen. I 
jämförelse med nuvarande strategier innefattar det bland annat att 
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ta fram en gemensam, inspirerande vision, att bistå utvecklingen 
av nya mobilitetstjänster och att koppla samman introduktionen av 
kombinerad mobilitet med åtgärder för minskad biltrafik.  Därutöver 
bör den offentliga sektorn även delfinansiera, och aktivt delta i, 
storskaliga och fleråriga piloter/implementeringar av olika typer av 
kombinerad mobilitet i olika situationer. Först när de kan utvärderas 
vet vi i vilken utsträckning och på vilket sätt kombinerad mobilitet 
kan bidra till ökad hållbarhet och mildrad effekt av framtida kriser. 

Att ta en aktivare, bredare och modigare roll är ingen enkel upp-
gift för den offentliga sektorn. Utvecklingen av kombinerad mobi-
litet kommer inte heller att vara varken gratis, konfliktfri eller utan 
omvägar. Om det är något som coronakrisen har lärt oss är det 
dock att vi måste våga testa nytt och förbereda oss för det oförut-
sedda; varken resebehovet eller kollektivtrafiksystemet var så stabilt 
som många av oss trodde. k
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8.

Covid-19 och 
 upplevd trängsel 
– så påverkas 
 reseefterfrågan 
i  kollektivtrafiken
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ulrik Berggren, Lunds universitet 
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Trängsel påverkar resenärer i 
kollektivtrafiken på många olika 
sätt. Det finns en rad åtgär-
der kollektivtrafikmyndighe-
ter nu kan vidta för att minska 
resenärers upplevelse av träng-
sel och säkerställa allmänhe-
tens fortsatta förtroende och 
trygghet inför att resa med 
kollektivtrafiken.
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Förekomsten av trängsel i kollektivtrafiksystemet har blivit 
högaktuell i samband med införandet av nationella rekommendatio-
ner som syftar till att minimera risken för smittspridning under den 
pågående pandemin. För kollektivtrafikbranschen innebär ett ökat 
fokus på att motverka trängsel, som sker samtidigt som ett kraftigt 
minskat resande och därmed sjunkande trafikintäkter, en stor finan-
siell, men även metodologisk, utmaning vid dimensioneringen av 
trafikutbudet. Det finns en reell risk för en långsiktig erosion av rese-
närers och övriga medborgares förtroende för kollektivtrafiken, och 
därmed en långsiktigt nedåtgående resandeutveckling, kopplad till 
brist på upplevd trygghet i förhållande till trängselrelaterad smitta. 
Utvecklingen understryker vikten av att branschen systematiserar 
arbetet med att kartlägga och bekämpa upplevd trängsel inom tra-
fiksystemet. Men då behöver man först förstå trängselns innebo-
ende anatomi, som skillnaden mellan upplevd och mätbar trängsel 
och hur dessa kan mätas, vilket denna text ämnar belysa.

Enligt Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström är Covid-
19- pandemin något vi, mer eller mindre, får lära oss att leva med 
under flera år framöver. Således bygger de idéer och förslag som 
presenteras i denna text på premissen att befintlig situation med 
lägre rese efterfrågan och en större känslighet för passagerarträng-
sel kommer att bestå över tid i mer eller mindre hög grad, även om 
resandet gradvis kan öka men också ändra karaktär och fördelning 
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över dygnet, under veckan och mellan ärenden ju mer vi närmar 
oss en tänkbar gradvis minskning av smittorisken. Syftet med detta 
avsnitt är att föra fram hur arbetet med trängsel, och därmed smit-
tominimering och ökad passagerartrygghet, kan systematiseras och 
samordnas nationellt, baserat på min bild av regionernas pågående 
arbete samt befintlig forskningsbaserad kunskap inom området. 

Upplevelse av trängsel
Trängsel påverkar resenärer i kollektivtrafiken på många olika sätt 
och man kan skilja på passagerartäthet och (upplevd) trängsel, där 
den förra består i antal personer per ytenhet medan den senare 
är ett psykologiskt fenomen beroende av sammanhang och sam-
spel mellan kognitiva, sociala och miljörelaterade faktorer. Upple-
velsen av en marginell ökning av trängsel är oftast olika beroende 
på den aktuella passagerartätheten – ju högre täthet desto bran-
tare blir ökningen i upplevd trängsel. Trängselupplevelsen är kom-
plex då den kan innefatta upplevelser av fara för personlig säkerhet 
och trygghet, oro, stress och känsla av utmattning samt känsla av 
intrång i personlig sfär och möjlig ohälsa. Utöver de direkta effek-
terna kan sekundära effekter på restid och möjlighet att arbeta 
ostört ombord i sig ge upphov till oro och stress – och ökad träng-
sel. Brist på upplevd kontroll är avgörande här. Det saknas stor-
skaliga studier av hur samhällsspridning av potentiellt dödliga 
virussjukdomar som covid-19 påverkar dessa upplevelser av träng-
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sel, men det ligger nära till hands att anta att just frånvaron av kon-
troll samt osäkerheten i situationen sänker tröskeln för när trängsel 
upplevs som avskräckande. Tidigare studier rapporterar även om 
ökad otrygghet i termer av ökad risk för (hot om) våld relaterat 
till ökad upplevd trängsel. Relevant för den aktuella situationen är 
ökade konflikter kring vad som är en acceptabel nivå vad gäller 
smittsäkert avstånd, såväl ombord som i stations- och hållplatsmil-
jöer, särskilt när det föreligger konkurrens om sitt- eller ståplatser.

Effekter av upplevd trängsel
Det finns olika sätt att systematiskt mäta resenärers värderingar 
av olika företeelser under en kollektivtrafikresa, där trängselkom-
ponenter som passagerartäthet och sannolikheten att få en sitt-
plats är två exempel. Det mest lovande angreppsättet, tack vare sin 
direkta koppling till resenärsbeteende, utgörs av så kallad revealed 
preference, eller uttryckt värdering, exempelvis av hur passagerar-
tätheten och sittplatstillgängligheten inverkar på värderingen av 
åktid (restid i fordon). Den här typen av studier har blivit allt min-
dre resurskrävande tack vare ökad tillgång till detaljerade data över 
resor och fordonsrörelser. 

Annars har det klassiska sättet att mäta värderingar hittills varit så 
kallade stated preference-experiment, där intervjupersonerna får 
ta ställning parvis mellan hypotetiska situationer (exempelvis andel 
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upptagna sittplatser eller passagerartäthet på en fordonsskiss) 
kopplade till biljettpris. På så sätt fås en monetär värdering av en 
viss företeelse – i detta fall betalningsviljan för att undvika trängsel.

Oavsett mätmetod så brukar upplevelsen av att färdas under varie-
rande grad av passagerartäthet mätas som en multiplikator i rela-
tion till oviktad restid, och dessa separeras för sittande och stående 
resenärer. Tidigare studier visar att obehaget för varje tillkommande 
resenär ökar snabbare för stående än för sittande passagerare. Fak-
torer som kollektivtrafikfordonets inredning påverkar också rese-
närernas upplevelse och i vilken utsträckning stående passagerare 
upplever ett större obehag av ökad trängsel. I ljuset av en ökad 
smittomedvetenhet kan det finnas skäl att överväga om dessa för-
hållanden fortfarande gäller, då resenärer kan tänkas föredra att stå 
framför att sitta mittemot en okänd vid motsittning i kollektivtrafik-
fordon. Intrångseffekten kan vara mest besvärande just vid sittande 
resa, om denna sker tillsammans med okända personer.

Kända modeller för att förutse när och var trängsel uppkommer 
kan vara användbara för att kunna prioritera mellan olika pre-
ventiva åtgärder. Tidigare genomförda studier kommer dock i 
ett nytt ljus under coronapandemin, då resenärers känslighet för 
trängsel bör ha ökat betydligt. Resenärens beteende är dessutom 
kopplat till hur medveten hen är om vilka alternativ som finns och 
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hur trängseln upplevs (eller förväntas vara) på respektive alternativ. 
Denna medvetenhet är i sin tur till viss del avhängig av tillgänglig 
information om förväntad trängsel kopplad till olika resalternativ, 
vilken kan behöva anpassas till olika resenärsgrupper för att erhålla 
en önskvärd effekt på beteendet (minskad trängsel).

Vad kan förbättras i Sverige?
Det sker redan ett arbete i regionerna för att hantera och minska 
den upplevda trängseln i den regionala kollektivtrafiken. Skånetra-
fiken har exempelvis tagit fram en tjänst som visar uppmätt träng-
selnivå per tur i ett grafiskt gränssnitt (skanetrafiken.se/trafikkarta). 
Vid Region Stockholms trafikförvaltning sker ett strategiskt arbete 
med att systematiskt kartlägga och mäta trängsel. I en utredning 
från 2015 (Trafikförvaltningen, 2015) föreslås måttet trängseltid 
för att kunna bedöma och utvärdera trängseln per linje. I nuläget 
är det bara statistik från automatisk trafikanträkning, fordonsloka-
lisering (buss-PC) samt lastvågsdata (vissa t-banevagnar samt pen-
deltåg) som finns tillgängliga för att ta fram uppgifter om trängsel. 
Rapporten konstaterar att det i nuläget saknas såväl data men 
även forskning kring metoder för att mäta och kvantifiera  trängsel 
vid och på stationer och hållplatser. Anekdotiska kundklagomål 
pekar dock på att de upplevda problemen med  stationsträngsel 
är störst vid någon form av anomali som avstängda rulltrappor 
eller förseningar med ankomster av överbelastade fordon som 
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kan orsaka köbildning. Här krävs ett tvärvetenskapligt synsätt där 
social- och miljöpsykologiska och beteendevetenskapliga metoder 
och begrepp nyttjas för att analysera, förklara och förutse resenä-
rers överväganden. Anonymiserande kamerateknik är en möjlig 
datakälla, liksom mobiltelefondata.

Mot bakgrund av tidigare forskning och min kunskap om kollektiv-
trafikbranschen föreslår jag följande åtgärder för att säkerställa 
 allmänhetens fortsatta förtroende och trygghet inför att resa med 
svensk regional kollektivtrafik:

 Fastställ, i samverkan med folkhälsomyndigheten och/eller ytter-
ligare lämplig expertis, evidensbaserade mått på smittsäkert 
passageraravstånd (passagerartäthet) i olika fordonstyper. Tag 
fram en nationell standard för när och hur (risk för) trängsel bör 
kommuniceras

 Genomför praktiska försök (exempelvis stated preference) för att 
ta reda på acceptabel nivå på upplevd trängsel i olika situationer

 Trafikförvaltningens förtjänstfulla utredning kring trängsel bör full-
följas även för stationsmiljöer. Häri ingår en omvärldsanalys för att 
kartlägga möjliga datakällor
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 Samordna och ta fram rekommenderade hjälpmedel för  operativ 
styrning av utbud och upplysning till resenärer (i realtid) utifrån 
observerad trängsel på fordon och stationer. Det kan röra sig 
om tillägg i reseplanerarapplikationer för mobiltelefoner eller för 
den fasta informationsutrustningen i fordon och på stationer och 
hållplatser.

 Svensk kollektivtrafik bör inleda en partnersamverkan kring hur 
trängsel bör förebyggas på strategisk nivå (genom långsiktig pla-
nering, i trafikförsörjningsprogram mm)

Syftet med dessa åtgärder bör vara att möjliggöra att den upplevda 
trängseln minimeras samtidigt som kostnaden för trafikutbudet 
hålls på en acceptabel nivå. k 
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Nya digitala informationstjäns-
ter kan ha stor betydelse för att 
stärka kollektivtrafikens lång-
siktiga attraktivitet. Under pan-
demin har en snabb introduktion 
av nya informationstjänster 
bidragit till att minska risken för 
smittspridning. 
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Pandemin har inneburit att det har uppstått nya behov av 
information kopplat till reducering av potentiell smittspridning i kol-
lektivtrafiken. Det mest uppenbara behovet är att resenärer vill ha 
information om trängsel för att undvika smittorisk. Ett annat 
behov är information till resenärer som varit utsatta för smit
torisk. Det senare har i större utsträckning varit aktuellt i andra län-
der än Sverige, bland annat i form av smittspårningsappar.

I svensk kollektivtrafik har fokus legat på trängselproblematiken, 
bland annat genom uppmärksammade situationer med delvis 
reducerad trafik och i vissa fall en upplevelse av ohållbar trängsel i 
förhållande till smittorisken. Samtidigt har olika informationstjäns-
ter för resenärer snabbt rullats ut, som till exempel visning i realtid 
av beläggningsgrad i kollektivtrafikens fordon. Vidare har det i viss 
utsträckning, åtminstone i närområdet på sträckan Kastrup-Köpen-
hamn, införts bokningskrav för att begränsa antalet resenärer. 
Att införa system för att estimera antalet resenärer ombord ett 
kollektivtrafikfordon (buss eller tåg) hade inledningsvis helt andra 
motiv. Pandemin har dock visat att genom att starta (eller 
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förbereda för) att samla in information kan nya tjänster 
snabbt utvecklas och tas i bruk när det uppstår ett behov. Det 
gäller även informationstjänster som svårligen kan förutses och 
värderas idag. Innebörden av uttrycket ”Information is king” har 
blivit uppenbart, både för aktörer inom kollektivtrafiken och för 
oroliga resenärer. I lite spekulativa termer är det nog så att infor-
mationstjänster om trängsel har skapat aha-upplevelser för flera, 
inklusive resenärer – var det möjligt att i realtid visa trängsel i kol-
lektivtrafiken, det visste inte jag? Denna insikt bör ge avtryck 
i framtida utveckling, både specifikt kopplat till trängselin
formation, men också mer generellt. Det finns betydligt fler 
möjligheter med avancerad informationshantering än vad vi 
enkelt kan förutse idag. 

Informationsbehov
Exempel på möjliga framtida informationsbehov som relaterar till 
smittspridning:

 Realtidsprognos av trängsel för hela resan. Här avses inte bara 
trängseln på till exempel bussen som resenären är på väg att 
borda utan även trängsel under efterföljande del av bussresan, det 
vill säga en prognos av förväntade påstigande och avstigande.
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 En utvidgning av realtidsprognos av trängsel är att  reseplanerare 
också bättre stödjer resenären i att göra resval baserat på prog-
nostiserad trängsel för hela resan, det vill säga på fordon, vid 
bytespunkter och kanske till och med vid målet för resan (till 
exempel ett köpcentrum). 

 Information om trängsel kan även användas för att omfördela 
resurser i kollektivtrafiken och på så sätt minska trängsel genom 
omplanering av trafik. Även om möjligheterna till omedelbar om-

 planering kan vara begränsade i en tidtabellstyrd trafik, kan man 
överväga att ha fler resurser i stand-by läge för att snabbt öka 
kapaciteten vid behov. 

 Utökade möjligheter till bokningsbara resor i kollektivtrafiken 
(platsbaserat eller antalbaserat). Mest naturligt är att låta ett tåg 
eller en buss endast tillåta resenärer som har bokat för att enkelt 
reducera trängsel. Man kan dock tänka sig lösningar som  kräver 
bokning för tillträde till en del av tåget (eller möjligen bussen) 
för att tillgodose resenärer för vilka det är extra viktigt att kunna 
säkerställa låg nivå på trängsel. Man kan även tänka sig differen-
tiering av resenärer inom kollektivtrafiken genom att till exempel 
endast riskgrupper ges tillträde eller bokningsrätt för vissa resurser 
i kollektivtrafiken, som en tågvagn eller en viss buss.
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 Ett annat område är effektivisering av smittspårningsappar. I 
många länder har sådana introducerats av myndigheter för spår-
ning av smitta. Dessa bygger ofta på att en person får information 
om att hens mobiltelefon varit nära någon annans mobiltelefon, 
någon som senare har konstaterats covid-positiv. Relevant för 
 kollektivtrafiken är att även tänka sig system som gör detektering 
av att någon befunnit sig i en miljö i kollektivtrafiken som sanno-
likt utsatts för smitta möjlig (till exempel del av ett tåg) då andra 
människor, som senare har konstaterats ha covid-19, samtidigt 
eller strax innan befunnits på denna plats.

Åtgärder
Även om det inte finns någon garanti för att alla ovanstående 
informationsbehov kommer att efterfrågas av resenärer är de tyd-
ligt motiverande för att nedanstående åtgärder bör övervägas:

 Införa möjlighet till trängseldetektering i realtid i samtliga 
kollektivtrafikfordon, till exempel via Automatic  Passenger 
Counting (APC) eller via biljettsystem. Även detektering av 
 trängsel i trafiknoder skulle kunna vara aktuellt.

 Införa möjlighet till bokning av plats på relevanta kollektiv
trafikfordon, med numrerade platser samt bokningssystem 
(back-office) som kan hantera bokningar med koppling till biljett- 
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och fordonsflottesystem. Detta bör i första hand övervägas för 
regional trafik där utsikterna är större att nyttan överväger omaket 
för resenärer att boka sin resa. 

 Införa möjlighet för resenärens mobil att elektroniskt detek
tera vilket fordon denna befinner sig på (till exempel genom 
beacon-signal av elektroniskt ID i fordon/tågvagn).

För att ytterligare belysa det potentiella värdet av  ovanstående 
åtgärder belyses nedan nyttan av användning utanför ett 
pandemiperspektiv. 

 Information om trängsel och bokningsbara platser utgör en kom-
fortaspekt som kan ha väsentlig inverkan på många resenärers 
resande. Det ligger också nära till hands att det sammanfaller med 
bokningsbarhet för resenärer med speciella behov, som önskemål 
att kunna ta med barnvagn och cykel. 

 Givet möjligheten för resenärens mobil att elektroniskt detektera 
vilket fordon resenären befinner sig på, kan reseplanerare ta hän-
syn till denna information. Det betyder att resenären vid en sök-
ning av en uppdaterad resa till ett slutmål, inte längre själv måste 
justera sökningen avseende resans start-punkt om hen redan är 
ombord på ett kollektivtrafikfordon. Beacons med unik ID i kol-
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lektivtrafiken kan vara en viktig komponent i ett sådant förbättrat 
resestöd. Det skapas också en möjlighet till förenklad distribution 
av information till just de personer som behöver informationen, till 
exempel till de resenärer som sitter på ett försenat tåg. 

Nytta förenat med risk 
Det finns goda möjligheter att skapa nytta genom föreslagna 
åtgärder, men det finns också risker med de här tekniska lösning-
arna och den informationshantering de innebär. Information om 
system där människor ingår riskerar att skapa information om 
människor som i slutändan kan råka bära information om enskilda 
identifierbara individer. Till exempel kan även APC-information 
vid få resenärer råka avslöja information om enskild människa 
när information kan kopplas ihop med annan information som 
bostadsadress eller information i sociala medier. Enskilda individers 
beteende riskerar att identifieras i datamaterialet, vilket utgör ett 
problem ur ett integritetsperspektiv och i förhållande till GDPR-lag-
stiftningen. Uppenbarligen bör informationsinsamlingen tänkas 
igenom: finns nytta, vilka risker finns ur aspekten personlig integri-
tet, för vem skall informationen göras tillgänglig och så vidare. 

Trots hinder kopplat till personlig integritet och kostnader är det 
viktigt att kollektivtrafikbranschen nogsamt överväger åtgärder som 
trängseldetektering, bokningsbarhet, och elektroniskt ID för kollek
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tivtrafikfordon. Detta då det redan nu finns motiverande skäl 
och sannolikt fler, idag okända, framtida möjligheter för att 
kunna erbjuda en förbättrad och omställd kollektivtrafik. 
Förväntningarna skruvas sannolikt upp på adekvata informa
tionstjänster, givet utvecklingen inom andra områden, främst 
inom andra mobilitetstjänster än kollektivtrafik. De här infor-
mationstjänsterna kan ha stor betydelse för att stärka kollektivtra-
fikens attraktivitet i förhållande till privatbilism, som relativt sett 
ökat under pandemin. Bilister har redan tillgång till ett rikt utbud av 
informationstjänster, som till exempel realtidsguidning för att und-
vika vägträngsel. Det är viktigt att ta lärdom av de exemplen som 
nu finns på snabb introduktion av informationstjänster, då det san-
nolikt inom en snar framtid kommer uppstå nya situationer med 
nya behov vi ännu inte kan förutse. k 
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En socialt, ekonomiskt och miljö-
mässigt hållbar kollektivtrafik 
måste utvecklas utifrån passa-
gerarnas varierande behov och 
förutsättningar.
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Kollektivtrafiken står inför förändringar. Å ena sidan 
har  klimatkrisen inneburit att kollektivtrafiken successivt fått en 
annan roll, mycket handlar idag om att den ska bli ett reellt alter-
nativ till bilen. Starkt fokus ligger på effektivisering, snabba  restider, 
starka stråk och en ”ideal pendlare”, ett ideal som emellertid många 
människor  faller utom. Å andra sidan har rådande pandemi inne-
burit en avrådan från att resa kollektivt och att kollektivtrafiken 
”blöder” ekonomiskt. Möjligheterna och förutsättningarna för resor 
eller icke resor varierar dock. I skuggan av effektivisering, digitalise-
ring och en omstart av kollektivtrafiken i pandemins efterdyningar, 
är det angeläget att också i en ökande grad synliggöra människorna 
i systemen. Personer med funktionsnedsättning, unga, äldre, lågin-
komsttagare, de som bor i mer perifera lägen med flera, det vill säga 
personer som ur ett transporthänseende kan vara särskilt utsatta. 

Det råder numera en allmän konsensus om att hotet mot  klimatet 
är på allvar och något som berör oss alla, och kommande  decennier 
är viktiga på många sätt och vis. Klimatkonventionen och  därtill 
Paris avtalets viktigaste mål är en global uppvärmning som håller sig 
under två grader, men helst under 1,5 grad. Blicken har i detta sam-
manhang snabbt riktats mot transportsektorn som står för uppskatt-
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ningsvis en fjärdedel av utsläppen av växthusgaser inom EU. Det är 
förståeligt att kollektivtrafikens riktning i Sverige till stor del kommit 
att handla om att öka marknadsandelarna gentemot bilen. Ett vik-
tigt arbete för att vi ska kunna nå det långsiktiga målet om att inte 
ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045. 

Allt fler forskare påvisar samtidigt de ojämlika förhållanden som 
 ligger invävda i människors möjligheter till förflyttning, där vissa soci-
ala grupper i regel är mer utsatta än andra. Mer kritiska röster menar 
att kollektivtrafiken alltmer kommit att anpassas mot den stereotypa 
jobbpendlaren, och bilden som här målas upp är ett ideal som kretsar 
kring en finansiellt stabil resenär, som använder kollektivtrafiken för 
att ta sig till och från arbetet under den normala kontorstiden. 

En kollektivtrafik som blir allt mer inriktad mot jobbpendling riske-
rar emellertid samtidigt att utestänga andra grupper, även om 
samma  kollektivtrafik har som politisk målsättning att vara för alla. 
Inte minst  definierat i transportpolitiska mål, som stöds i EU:s 
 transportpolitik och i de globala hållbarhetsmålen. I de senare finns 
tydligt målsättningen att utveckla kollektivtrafiken med en särskild 
uppmärksamhet vid behoven hos människor i utsatta situationer, 
det kan här handla om personer med funktionsnedsättning, äldre, 
kvinnor, barn med flera. 
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Effektiviseringens utmaningar och 
det digitala utanförskapet
Utvecklingen mot ett allt effektivare kollektivtrafiksystem kan inne-
bära ökade utmaningar för vissa sociala grupper. Att linjer rätas ut 
och hållplatser dras in kan exempelvis innebära svårigheter för de 
som inte har möjligheten eller förutsättningarna att ta sig den där 
extra biten till nästa hållplats. Det finns också forskning som visar att 
exempelvis äldre personer eller personer med funktionsnedsättning 
kan löpa en risk att hamna utanför digitaliseringen,  vilket benämns 
som det digitala utanförskapet. Utanförskapet kan påverka möjlig-
heterna att resa, utöva fritidsaktiviteter och att upprätthålla sociala 
relationer. Att exempelvis betala resan via applika tioner till mobiler 
kan upplevas som svårt av vissa resenärer, det kräver att man har till-
gång till en mobil och till den teknik som avses, och detta kan skapa 
hinder. Dessa hinder kan i sin tur leda till att man avstår från att resa 
med kollektivtrafiken, trots att man vill eller har behov av det. 

Det kan handla om bemötande från tågpersonal eller busschauf-
förer, utformandet av tågvagnar eller busstationer eller hur man 
 upplever sig bli bemött av operatören. Det finns studier som visar 
att det personliga stödet och servicen i kollektivtrafiken kan vara 
viktigt för många resenärer, inte minst för många äldre eller för 
 personer med funktionsnedsättning. Samtidigt indikerar andra stu-
dier att  utrymmet för extra stöd inom kollektivtrafiken på många 
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sätt krymper. I pandemins spår har det också på sina håll rapporte-
rats om varsel av busschaufförer, lokförare och kundvärdar. Senare 
utredningar visar att personer med funktionsnedsättningar och äldre 
personer många gånger redan är mer frånvarande i kollektiv trafiken 
än andra grupper, samtidigt bantas färdtjänsten rejält. På samma 
gång har  möjligheterna för äldre personer att kunna bo kvar i sin 
bostad kommit att bli en viktig utgångspunkt, och andelen äldre 
personer som bor i särskilt boende blir allt lägre.

Urbaniseringens bidrag till ökande klyftor 
mellan stad och land
Därtill kan det handla om personer som bor mer perifert, som 
inte har tillgång till bil och som inte heller har någon möjlighet 
att på verka sin boendesituation, så kan vara fallet för exempelvis 
nyanlända eller äldre personer. Urbaniseringens framfart förstärker 
klyftorna mellan stad och land. Storstadsregionerna lockar många 
yngre invånare och personer med högre utbildning och  kognitiv 
förmåga från Sveriges landsbygder, samtidigt som många äldre 
invånare stannar kvar. 

För de mindre orterna kan det innebära att arbetstillfällen försvin-
ner i takt med att fabriker och annan verksamhet läggs ner, hus-
priserna faller och servicen minskar. Kollektivtrafiken begränsas 
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eller tas helt bort. Sjunkande huspriser kan innebära att man inte 
har råd att flytta och därmed tvingas bo kvar på platser med en 
begränsad service och begränsade möjligheter till en aktiv vardag. 

Det kan också handla om det faktum att man arbetar på arbets-
tider som faller utom de gängse kontorstiderna och att man på 
grund av detta står bortom ett tillfredsställande utbud av kollektiv-
trafik. Nedskärningar i kollektivtrafiken kan riskera att drabba de 
redan utsatta allra mest och alla har i kristider inte heller möjlighe-
ten att använda andra färdmedel. 

De redan utsatta är de som riskerar 
att drabbas allra hårdast 
I pandemins spår lyfts en oro från olika delar av världen, en oro 
över att det kan vara så att det är de redan utsatta som drabbas 
allra hårdast. Världshälsoorganisationen varnar exempelvis för att 
den extrema fattigdomen kan komma att nå exceptionella siffror. 
Även äldre är en grupp som väntas ha drabbats extra hårt i svi-
terna av social isolering. Det har också kommit rapporter om att 
låginkomsttagare är en grupp som haft mer begränsade möjlighe-
ter att styra sitt kollektiva resande. Utbildningsnivå är också något 
som tycks ha betydelse. Man har kanske helt enkelt inte de ekono-
miska förutsättningarna för att ha en bil eller att arbeta hemifrån. 
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Samhället (och den enskilda individen) gynnas av att olika sociala 
grupper ges möjligheten att leva självständiga liv, vilket i förläng-
ningen understödjer positiva hälsoeffekter, ett ökat välmående och 
en högre livskvalitet. Kollektivtrafiken kan därför ha en betydande 
roll i arbetet mot en ökad social och ekonomisk inkludering, och 
för en minskning av de sociala klyftorna. Enligt EU:s kollektivtrafik-
förordning definieras kollektivtrafik som ”persontransporttjänster 
av allmänt ekonomiskt intresse som erbjuds allmänheten fortlö-
pande och utan diskriminering” (1370/2007 artikel 2 a), samma 
definition hänvisas det till i lagen om kollektivtrafik (2010:1065).

I en omstart av kollektivtrafiken är det därför hög tid att i ökad 
grad synliggöra människorna i systemen och de behov passage-
rarna har. En socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar kollektiv-
trafik måste utvecklas utifrån passagerarnas varierande behov och 
förutsättningar. Det är viktigt att arbeta för en ökad medveten-
het om att det uppstår målkonflikter när kollektivtrafiken både ska 
serva pendlare som prioriterar en snabb och effektiv  kollektivtrafik, 
samtidigt som kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla. Det är 
också viktigt att aktivt arbeta mot målet att förse allmänheten med 
fortlöpande kollektivtrafik utan diskriminering och att i ett vidare 
arbete särskilt uppmärksamma de varierande behoven som finns 
hos olika sociala grupper. k 
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11.

Ökat resande 
med riktade 
 prov perioder 
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Alfred Söderberg, Lunds universitet
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Provperioder riktade mot vane-
bilister kan vara ett viktigt 
redskap när kollektivtrafiken 
snabbt behöver återskapa för-
troendet för sin verksamhet och 
efterfrågan på kollektivtrafik.
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När kollektivtrafiken återigen betraktas som ett säkert färd-
medelsval kommer det sannolikt vara många som återvänder till 
att resa kollektivt, men risken finns att en betydande andel inte gör 
det. Det långa tidsspann med avrådan från att resa tillsammans kan 
på sikt generera nya individbaserade resvanor som gör att fler väljer 
bilen, samtidigt som pandemin också kan komma att bana väg för 
positiva trender som ökad cykling och ett bestående genombrott för 
distansarbete. Attityder till kollektivtrafik kan även komma att påver-
kas negativt på grund av den smittorisk som den förknippats med i 
media, som i sin tur kan leda till att kollektivtrafikens image och sta-
tus försämras. Troligtvis kommer det därför krävas en kraftfull insats 
från kollektivtrafikens aktörer för att vinna tillbaka kunder som slutat 
resa kollektivt, parallellt med att man värvar nya. Här finns det anled-
ning att tänka strategiskt kring marknadsföring, samt vilka grupper 
man vänder sig till. Optimalt sett skulle kollektivtrafikens återupp-
tagna jakt på marknadsandelar resultera i en tillströmning av bilister 
samtidigt som fortsatt gång, cykling och distansarbete bejakas. Ny 
forskning pekar på nyttan av riktade provperioder, vilket skulle kunna 
utgöra ett viktigt bidrag till kollektivtrafikens återkomst.

I kommersiella sammanhang i allmänhet och för tjänstebaserade 
produkter i synnerhet är provperioder, antingen helt kostnadsfria 
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sådana eller rabatterade, ett beprövat och välanvänt tillvägagångs-
sätt för att väcka intresse hos potentiella kunder. Poängen med 
den typen av erbjudanden är att avbryta individers tankemöns-
ter och få dem att överväga tjänsten som erbjuds. De flesta kol-
lektivtrafikresenärer köper ett periodkort av något slag och enkelt 
uttryckt kan man säga att dessa individer prenumererar på kollek-
tivtrafik till ett rabatterat pris jämfört med att köpa enkelbiljett, en 
affärsmodell som idag används av de flesta gym, mobiloperatörer 
och streamingtjänster. Sådana företag använder kontinuerligt prov-
perioder som ett kostnadseffektivt sätt att öka kundunderlaget, 
speciellt i utvecklingsfaser av nya tjänster och mot segment som 
tidigare visat intresse, eller helt enkelt ”borde” vara intresserade. 

Test av provperioder
Vad säger då forskningen om effekten av provperioder för kollek-
tivtrafik? Ett femtontal vetenskapliga studier från de senaste 20 
åren har försökt ta reda på det. Fokus för dessa studier har fram-
förallt varit att undersöka hur en kostnadsfri period med kollek-
tivtrafik påverkar attityder och faktiskt resande, samt hur effekten 
står sig över tid. Merparten av studierna har genomförts i Tyskland 
eller Sverige och riktats mot vanebilister. Flera av studierna inklude-
rar en kontrollgrupp vars enda skillnad jämfört med testgruppen är 
att de inte får något erbjudande av en gratis provperiod med kol-
lektivtrafik, vilket gör att effekten av interventionen kan isoleras. 
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En färsk sammanställning av studierna visar att kollektivtrafikre-
sandet i genomsnitt ökade med 115 procent för deltagarna under 
provperioderna för att sedan avta till cirka 36 procent upp till sex 
månader efter att provperioderna avslutats. Dessa resultat förstärk-
tes ytterligare i en nyligen publicerad svensk studie där 50 procent 
av vanebilisterna som fått en gratis provperiod med kollektivtra-
fik i två veckor uppgav att de fortsatt reste med kollektivtrafik när 
en uppföljning gjordes tre månader efter projektet. Tre viktiga slut-
satser från dessa studier är att provperioder med kollektivtrafik är 
effektiva för att öka resandet, att de kan riktas mot vanebilister för 
att skifta färdmedelsfördelningen mot ett mer hållbart resande, 
samt att de kan resultera i en bestående effekt även om själva 
provperioden bara är temporär. 

Provperioder utmanar fördomar
Forskning visar att sättet vi väljer att resa på inte alltid beror av till 
synes rationella faktorer. Emotionella och andra mer eller mindre 
irrationella faktorer är minst lika viktiga. De som aldrig reser kollek-
tivt har ofta mer negativa attityder till kollektivtrafiken, än de som 
nyttjar kollektivtrafiken ofta eller ibland. Dessa attityder kan i sin 
tur baseras på stereotypa uppfattningar som överförts från andra 
personers erfarenheter och föreställningar. Att få direkt erfaren-
het från en provperiod kan utmana sådana fördomar. En anled-
ning till att så stor andel fortsätter att nyttja kollektivtrafiken efter 
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en provperiod tros därmed vara att den direkta erfarenheten av att 
resa med buss, tåg, spårvagn eller tunnelbana leder till nya insikter 
att kollektivtrafik faktiskt kan vara ett bra alternativ. Några särskilt 
viktiga lärdomar har dragits från ovan nämnda studier, som kan 
påverka utfallet av provperioder med kollektivtrafik. 

	För det första finns det stark evidens för att kampanjerna blir mer 
effektiva om de medvetet siktar på att förbättra målgruppens atti-
tyder och förmåga att resa med kollektivtrafiken. Det skulle exem-
pelvis kunna innebära att ge skräddarsydd information (i så stor 
utsträckning som möjligt) till deltagarna om hur kollektivtrafiken 
fungerar samt tips på vilka målpunkter de kan nå. 

b	För det andra är vanebilister med någorlunda bra inställning till kol-
lektivtrafik mer benägna att ändra beteende, än vanebilister med 
negativ inställning. Det är med andra ord mer kostnadseffektivt att 
rikta kampanjen mot en målgrupp som är mottaglig för erbjudandet. 

c	För det tredje så verkar en eventuell omstartseffekt hos deltagarna 
(exempelvis ny bostad eller nytt jobb) påverka effekten av provpe-
rioden positivt. Detta tros bero på att sådana individer inte hunnit 
utveckla starka vanor, vilket kan göra dem mer benägna att prova 
något nytt. 
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d	För det fjärde finns det indikationer på att provperioder är mer 
effektiva när de riktas mot arbetsresor än övrigt resande, eftersom 
arbetsresor är mer förutsägbara och därmed enklare för individer att 
planera för ett nytt sätt att resa på än andra, mer spontana resor.

Bättre tillsammans
Slutligen är det viktigt att poängtera att provperioder påver-
kas av det sammanhang inom vilket de utförs, där till exempel 
 målpunkters  placering, tillgänglighet till kollektivtrafik och kollek-
tivtrafikens relativa attraktivitet jämfört med andra färdmedel, är 
faktorer som också spelar in. Något som varit känt en längre tid 
är att en  kombination av styrmedel, exempelvis provperioder till-
sammans med ökad  turtäthet och/eller höjda parkeringsavgifter, 
är mer effektivt än åtgärderna var för sig. Med det sagt så pekar 
forskningen sammantaget på att kampanjer och framförallt rik-
tade provperioder är effektivt för att öka kollektivtrafikresandet. Av 
lika stor vikt är erfarenheten att smart utformade provperioder kan 
leda till att vanebilister ändrar  beteende. Då denna typ av kampanj 
praktiskt taget är nettokostnadsfri, givet att det finns outnyttjad 
kapacitet i systemet, är det svårt att hitta argument som talar emot 
provperioder. Denna typ av marknadsföringsåtgärd kan därmed 
vara ett viktigt redskap att ha med sig när kollektivtrafikens aktö-
rer, i en omstart av verksamheten, snabbt behöver återskapa för-
troendet för, och efterfrågan på kollektivtrafik. k
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Ett flertal av Sveriges regionala 
kollektivtrafikbolag jobbar redan 
kontinuerligt med provperio-
der. Ett exempel är Västtrafik, 
som genomfört ett flertal prov-
perioder riktade mot bilpendlare 
i Västra Götaland. År 2014 var 
målet att skapa 8  000 nya kol-
lektivtrafikresenärer och sam-
tidigt stärka varumärket. Med 
erfarenhet av att cirka 20 pro-
cent brukar fortsätta att åka 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kollektivt efter en provperiod 
vände man sig till 40  000 väst-
svenskar med erbjudande om 
att kostnadsfritt åka kollektivt i 
två veckor. Enligt utvärderingen 
resulterade kampanjen i 8  400 
nya kunder, som förutom en kol-
dioxidminskning på över 4  000 
ton/år även medförde nya intäk-
ter till ett värde av 25 miljoner 
kronor. 
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Aktiva och 
 hälsosamma 
 transporter
. . . . . . . . . . . . . .
Till Koglin, Lunds universitet och Hanna Holm, K2
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För att nu ta tillvara omställ-
ningen, med en större andel tra-
fikanter som väljer aktiva och 
hälsosamma transportme-
del, behöver vi snabbt verka för 
att det ska vara attraktivt och 
tryggt att fortsätta röra sig till 
fots och på cykel.
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För att minska trafikens klimatpåverkan, förbättra  folkhälsan, 
minska antalet människor som skadas eller dör i trafiken och bättre 
ta tillvara gemensamma ytor i städerna behöver stads- och trafik-
planeringen förändras och transportsystemen utvecklas i en mer 
hållbar riktning. Under pandemin har fler valt att gå och cykla. För 
att nu ta tillvara omställningen, med en större andel  trafikanter 
som väljer aktiva och hälsosamma transportmedel, behöver vi 
snabbt verka för att det ska vara attraktivt och tryggt att fortsätta 
röra sig till fots och på cykel.

För att fler ska välja att transportera sig till fots och på cykel vid 
längre resor är det en nyckelfråga att gång och cykling går att kom-
binera med en väl fungerande kollektivtrafik. Säkra och effektiva 
gång och cykelvägar i anslutning till hållplatser och stationsområ-
den, säkra cykelparkeringar vid hållplatser och stationer och möjlig-
het att ta med cykeln på buss och på tåg bidrar till att fler väljer att 
kombinera gång, cykel och kollektivtrafik som transportmedel. 

Stads- och trafikplanering 
Trots en ökad insikt om att våra städer och samhällen måste utfor-
mas efter människors behov, snarare än efter bilens behov, utgör 
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bilen som transportmedel fortfarande norm i svensk stads- och 
 trafikplanering. Andra trafikslag, som gång och cykling, marginali-
seras och utrymme för gångtrafikanter och cyklister är ofta något 
som läggs till sent i planeringsprocesser. Det saknas i alltför stor 
utsträckning en helhetsbild över hur gångtrafikanter och cyklister 
ska kunna transportera sig effektivt och säkert.

Forskning visar att den politiska förankringen i en kommun eller en 
region är avgörande när det gäller att avsätta ekonomiska medel 
till en väl fungerande infrastruktur för aktiva transportmedel. En 
strategisk gång- och cykelplanering behöver förankras i samtliga 
plan- och policydokument, som översiktsplaner, trafikstrategier, 
trafiksäkerhetsstrategier, mobilitetsplaner och parkeringsnormer. 

Tät bebyggelse och en bra blandning av service som skolor,  förskolor, 
butiker och vårdcentraler i nära anslutning till bostadsområden bidrar 
till korta avstånd som underlättar för gång och cykling. Ett samman-
hängande nät av trottoarer och cykelbanor, som  binder samman 
viktiga målpunkter, bidrar till att gång och cykling blir tidseffektiva 
transportmedel. Gång och cykelbanor som är separerade från bil-
trafiken, sänkta hastigheter för motordrivna fordon och förbättrad 
drift och underhåll av gång- och cykelinfrastrukturen är exempel på 
åtgärder som ökar cyklisters och gångtrafikanters säkerhet.
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En omställning till ett hållbart transportsystem kräver också åtgär-
der som gör det mindre attraktivt att välja bilen. Bilfria gator och 
zoner, sänkta hastigheter, parkeringsavgifter och att prioritera 
gångtrafikanter och cyklister vid korsningar är ytterligare åtgärder 
som stärker hållbara och aktiva transportmedels attraktivitet.

Det är ofta lättare att implementera infrastruktur för  hållbara trans-
porter i samband med att nya områden planeras och byggs. En flytt 
till ett nytt bostadsområde utgör också ett bra tillfälle att påverka 
trafikanter att välja aktiva och hälsosamma transportmedel. 

Inspirerande exempel 
Det finns nu flera inspirerande exempel från städer runt om i Europa, 
till exempel Paris, Köln och Bryssel, som under den pågående pande-
min snabbt förbättrat förutsättningarna för gång och cykling. Andra 
internationella föregångare är Danmark och Nederländerna, som 
tydligt prioriterar cykeln som transportmedel. I tyska Freiburgs cen-
trala delar är gång, cykling och spårvagn dominerande färdmedel. 
 Freiburg saknar också externt etablerade handelscentrum som ofta 
driver biltrafik. I Oslo bedrivs experiment med bilfria stadsdelar och 
norska politiker har antagit en handlingsplan för ett  bilfritt  stadsliv. 
Mer närliggande inspirerande exempel är Örebro och Malmö där 
man  arbetar för att förbättra cykelinfrastrukturen med ett samman-
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hängande cykelnät och fler och bättre parkeringsmöjligheter för 
 cyklar. I Malmö har man också börjat omvandla centrala gator, som 
Friisgatan och Claes gatan, till bilfria så kallade sommargågator.

Det finns gott om exempel svenska beslutsfattare och planerare 
kan inspireras av för att nu ställa om och bygga våra städer och 
samhällen på ett långsiktigt hållbart sätt som minskar trafikens kli-
matpåverkan och gör att medborgare slipper andas smutsiga och 
farliga partiklar från trafiken, som bättre tar tillvara det offentliga 
rummet och ökar städers attraktivitet. Åtgärder som uppmuntrar 
att vi alla rör på oss, och inte minst, som gör att vi kan känna oss 
trygga när vi transporterar oss i våra svenska städer. k
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Bussförarnas 
 framtid 
efter covid-19
. . . . . . . . . . . . . . . .
Jens Alm, VTI och Alexander Paulsson, Lunds universitet
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Erfarenheter från pandemin, 
i kombination med teknikut-
veckling, kan på längre sikt ha 
en omfattande påverkan på 
bussförares arbetsmiljö och 
arbetsmarknad.
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Covid-19 är en extraordinär händelse som har fått och kommer 
att få konsekvenser för bussföraryrket. Bussförare lyfts tillsammans 
med arbetstagare inom vård och omsorg fram av Arbetsmiljö-
verket som en särskilt utsatt yrkesgrupp då de i sitt dagliga arbete 
 kommer i kontakt med många resenärer och många potentiella 
smittspridare. Trots smittorisken måste bussförare fortsätta arbeta 
för att kollektivtrafiken ska fungera och bidra till att upprätthålla 
kritiska samhällsfunktioner. Olika åtgärder som direkt eller indirekt 
syftat till att skydda bussförare från att bli smittade kan, menar vi, 
få följder för bussförarna på längre sikt. 

Glasruta mellan chaufför och påstigande resenär 
Under pandemin har bussars framdörrar stängts. Denna åtgärd har 
syftat till att minska bussförarens risk för smitta. Att  installera en 
glasruta mellan bussföraren och resenärerna har föreslagits som en 
åtgärd för att både minska risken för smittspridning och öka intäk-
terna eftersom resenärerna återigen skulle kunna  validera sina biljet-
ter. Samtidigt innebär en glasvägg mindre kontakt med resenärerna, 
en kontakt som är central för många bussförare och en viktig del 
i att göra arbetet stimulerande och meningsfullt. Att endast hålla i 
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ratten och säkerställa bussens framdrift betraktas inte som lika moti-
verande och meningsfullt. Förslaget om  säkerhetsglas är dock inte 
nytt. En glasvägg kan också skydda föraren mot hot och våld. 

Om säkerhetsglas blir ett bestående arv från pandemin kommer 
detta att minska förarens kontakt med resenärerna och det per-
sonliga mötet uteblir, vilket kan upplevas som negativt. En annan 
lösning för att komma runt detta är att låta resenärerna validera 
sina biljetter på flera olika ställen i bussen, vilket redan idag är möj-
ligt på en del håll. Detta skulle kunna innebära att påstigningen 
skulle gå fortare och leda till ett bättre flöde, som också kan 
minska pressen på förarna att hålla tidtabellen. Punktligheten har 
också blivit bättre under pandemin, vilket är positivt ur ett resenär-
sperspektiv och ett viktigt mål i kollektivtrafiken.

Bussförares framtida arbetsmarknad 
Som en följd av pandemin har resande i kollektivtrafiken minskat. 
Flertalet regionala kollektivtrafikmyndigheter prognostiserar även 
ett minskat resande under kommande år. En närliggande konse-
kvens är troligen att resandet kommer att glesas ut under dagen. 
Justerade biljett priser, nya biljettertyper och en utspridd skolstart 
skulle kunna vara åtgärder för att minska trängseln. Peak-tiderna 
kan därmed bli mindre påtagliga vilket i sin tur kan bidra till för-
bättrade arbetstider för bussförare. Kort sagt: minskat resenärs-
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tryck vid peak-tider kan öppna en möjlighet att förbättra scheman 
som i sin tur kan öka yrkets attraktivitet. 

Idag arbetar många bussförare dubbla pass. Detta innebär att 
arbetstiden följer rusningstiden under morgon och eftermid-
dag/kväll. I praktiken medför det att bussförare är bundna till sitt 
arbete mellan klockan 06 på morgonen och 19 på kvällen. Om 
peak-tiderna plattas till, kan det bidra till att arbetstiderna blir mer 
sammanhängande och därmed kan yrket bli mer attraktivt. Detta 
är en möjlighet som kan vara viktig vid framtida rekrytering till tra-
fikbolagen i allmänhet och till bussföraryrket i synnerhet.

Den stora efterfrågan på bussförare som fanns före pandemin 
kommer troligen att dämpas. Innan pandemin fanns prognoser på 
att det kommer saknas uppemot 7 000 bussförare de kommande 
tio åren. Detta som en effekt av en prognostiserad ökning i resan-
det. Planen var ju att kollektivtrafiken skulle fortsätta att expandera, 
etablera nya linjer och öka turtätheten. Pandemin har nu kastat 
omkull denna förväntan och dessa prognoser. Trafikreduceringar 
och framflyttade eller avbrutna investeringar i kollektivtrafiken gör 
att behovet av nya bussförare kraftigt reduceras. Parallellt med 
den förändrade arbetsmarknaden har det minskande  antalet rese-
närer lett till sinande intäkter. Flera trafikbolag har redan varslat 
personal, särskilt bussförare, som en direkt följd av covid-19 samt 
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framfört att personal ska gå ned i arbetstid för att kunna behålla 
jobbet. På sikt kan detta göra att lönerna i bussföraryrket hamnar 
under tuff press, samtidigt som möjligheterna till trygga anställ-
ningar med bra arbetstider kan försvåras, och om det inte är möj-
ligt att skapa sammanhängande scheman och arbetsdagar kan 
deltidsanställningar kan bli vanligare. Pandemin sätter nytt ljus på 
bussförares arbetssituation. 

Upphandling som möjlighet och hinder för bättre 
arbetsmiljö och arbetssituation 
Kollektivtrafiken är organiserad via upphandlingar och det är 
genom dessa som kollektivtrafikmyndigheterna kan ställa krav på 
trafikbolagen. En fråga framöver är hur - och på vilka sätt - upp-
handlingarna kommer att inkludera tydligare krav på bussförares 
arbetsmiljö och arbetssituation. Pandemin har aktualiserat frå-
gan. Fackförbund och vissa politiska partier har ställt formella krav 
på förbättringar. Samtidigt är det trafikbolagen som har arbetsgi-
varansvaret och inte de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. I 
branschen har det ansetts som god praxis att trafikbolagen följer 
de normer som utvecklades i början av 1990-talet. Detta har inne-
burit att ett nytt trafikbolag övertagit det tidigare bolagets perso-
nal, med vissa modifikationer. Pandemin kan ändra detta. 
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En strategi som kommit under senare tid är att trafikbolagen – i 
samband med en nyvunnen upphandling – omdefinierar vissa per-
sonalgrupper och yrkeskategorier. Detta för att kunna placera dessa 
grupper och yrken i lägre lönekategorier. När kollektivtrafiken tap-
par resenärer blir frågan hur marginalerna ska kunna bibehållas 
avgörande för lönsamheten i hela branschen. Sänkta löner ökar 
marginalerna. Även om bussförarnas uppdrag ändrats under senare 
år – de tar inte längre betalt och de kontrollerar inte längre biljetter 
– så har de inte bytt yrkeskategori, exempelvis från bussförare till 
bussvärd. Kategorin bussförare tycks därmed vara stabil. Bussförar-
nas löner har dessutom alltid varit indexerade i upphandlingsavta-
len, vilket i praktiken inneburit att bolagen inte fått betala mer för 
stigande löner. Att flytta anställda från en lönekategori till en annan 
är kanske därför det enda sättet att öka marginalerna på kort sikt. 

En annan möjlig utveckling av Coronapandemin är att  bussförarna 
försvinner i takt med introduktionen av självkörande bussar. Själv-
körande bussar har redan idag testats i mindre omfattning och skulle 
dessa bli verklighet i större skala så skulle åtminstone inte buss-
förarna riskera att smittas. Även om bussförarna skulle försvinna 
skulle bussvärdar troligen behövas. Detta för att garantera ett per-
sonligt bemötande, men också för att garantera säkerheten, både 

(153)



trafikmässigt och socialt ombord på fordonet. Detta skulle kunna 
innebära att de som tidigare arbetat som bussförare istället place-
rades i en annan lönekategori, exempelvis under titeln bussvärdar.

En annorlunda framtid 
Coronapandemin öppnar upp för många nya möjligheter vad  gäller 
bussförarnas framtid. De åtgärder som har genomförts av kollektiv-
trafikmyndigheter och trafikbolag under pandemin har  påverkat 
många bussförares arbete på kort sikt, men hur kommer dessa åt gär-
der och händelser att påverka på längre sikt? Kommer branschprax-
isen att personal tas över av en inkommande trafikoperatör att leva 
vidare? Hur kommer pandemin att påverka tolkningen av de  normer 
som tidigare styrde detta? Kommer bussförares arbetssituation och 
arbetsmiljö stärkas i kommande upphandlingar? Vilka incita ment 
kommer vara styrande och påverkar detta i sin tur förarna? Vilket är 
behovet av bussförare på 5–10 års sikt? 

Givetvis är det svårt att ge ett entydigt svar på vilket sätt covid-19 
kommer att påverka arbetet och arbetsmiljön inom kollektivtrafiken, 
men i denna essä har vi diskuterat ett antal olika scenarier som kan 
bli verkliga efter pandemin. Osäkerheten är relativt stor. Trots denna 
osäkerhet tycks en sak i alla fall vara säker – situationen för buss-
förare kommer inte att vara densamma som innan pandemin. k
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Mer läsning:
Digitaliseringens möjligheter, K2 Outreach 2019:1 
Fler resenärer i kollektivtrafiken, K2 Outreach 2019:2 
Jämställdhetens betydelse för transportsystemets utveckling, K2 
Outreach 2019:3 
Hur kan kollektivtrafiken bidra till tillgänglighet och social rättvisa? 
K2 Outreach 2019:4 
Kollektivtrafikmyndigheter och smart mobilitet, K2 Outreach 2020:1 
Hur organiseras kollektivtrafikens marknader? K2 Outreach 2020:2 
Upphandling och kollektivtrafikavtal med incitament, K2 Outreach 
2020:3 
Sju perspektiv på kollektivtrafikens finansiering, K2 Outreach 2020:4 
Kollektivtrafikens effekter, K2 Outreach 2020:5 
Kollektivtrafik som investering i socialt kapital, K2 Outreach 2020:6 
Att styra det nya – Samhällets styrning av och med smart mobilitet, 
K2 Outreach 2021:1 
 
--> Du hittar dessa Outreach rapporter och fler publikationer från K2 
på vår hemsida k2centrum.se
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Kontakt: 
K2 
Bruksgatan 8
222 36 Lund
info@k2centrum.se
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K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om 
kollektivtrafik. Här möts akademi, offentliga aktörer och närings-
liv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i 
Sverige. Vi forskar om hur kollektivtrafiken kan bidra till framtidens 
attraktiva och hållbara storstadsregioner. Vi utbildar kollektivtrafi-
kens aktörer och sprider kunskap till beslutsfattare så att debatten 
om kollektivtrafik förs på vetenskaplig grund.
 
K2 drivs och finansieras av Lunds universitet, Malmö universitet och 
VTI i samarbete med Region Stockholm, Västra Götalandsregionen 
och Region Skåne. Vi får stöd av Vinnova, Formas och Trafikverket.

På vår hemsida k2centrum.se kan du ta del av fler publikationer 

från K2.
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