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Om jag hade frågat mina kunder  
vad de ville ha så hade de  
svarat snabbare hästar.

Henry Ford

”
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Förord
Många böcker, avhandlingar och rapporter har skrivits 
om kollektivtrafik och nödvändigheten om att ställa 
om till ett hållbart samhälle. Frågan engagerar och 
väcker både visioner och dåligt samvete hos politiker, 
tjänstemän, företag och enskilda individer. För trots 
en omvärld med ekonomisk oro och konflikter kan vi 
inte blunda för hållbarhetsutmaningen, vare sig lokalt 
eller globalt. 
 Det kanske till och med finns samband. För 
hållbarhet handlar om mycket mer än bara koldioxid-
utsläpp. Det handlar om att skapa ett ekonomiskt och 
socialt fungerande samhälle, där alla känner delak-
tighet och framtidstro. Här har kollektivtrafiken en 
viktig roll att spela.
 För inte så länge sedan sågs kollektivtrafiken som 
ett särintresse. Ett alternativ för ungdomar, äldre och 
socialt svaga utan tillgång till bil. Idag växer insikten 
om att bilsamhället blivit ett problem. Bilen är nöd-
vändig för många, men beroende av fossila drivmedel, 
och dess anspråk på yta skapar problem i våra växande 
städer. ”Biltrafiken får inte fortsätta växa, utan helst 
minska till förmån för gång, cykel och kollektivtrafik” 
heter det så vackert i så gott som alla moderna rappor-
ter och strategiska dokument som på något sätt berör 
trafikfrågor. 
 Hur omställningen ska ske i praktiken är dock mer 
oklart, inte minst då det gäller kollektivtrafiken. Det 
är ett färdsätt som dras med nidbilden av att tvinga 
mig att ”åka på en tid som inte passar, med männis-
kor jag helst vill slippa, till en plats dit jag inte ska”. 
Många överväger inte ens kollektivtrafiken, trots att 
den mycket väl skulle passa dem. 
 Kollektivtrafikbranschens fördubblingsprojekt 
är ett fantastiskt projekt med ambitionen att lyfta 
kollektivtrafikfrågan på den nationella arenan. Men 
diskussionerna i branschen fastnar ändå lätt i interna 
organisations- och avtalsfrågor. Det saknas de där 
riktigt framgångsrika exemplen som på allvar satt 
kunden i centrum och visar vägen framåt. För hur på-
verkar man fritt tänkande människor att prova något 
nytt, och sedan komma tillbaka igen och igen? Hur 
kan kollektivtrafiken förpackas för att bli konkurrens-
kraftig mot bilen? Det är centrala tankegångar i denna 
rapport.
 Social förändring börjar med individuell föränd-
ring. Därför utgår detta arbete från den enskilde indi-
videns behov och sätt att tänka om sig själv, om andra, 
och om samhället. Vetenskapen har kommit långt men 
tar inte alltid hänsyn till att människor även styrs av 
känslor och kultur, som ofta talar högre än logik. Vi 
har därför försökt införa ett mänskligt perspektiv, som 
balanserar de tekniska aspekterna, och som går utöver 
de basbehov som en resenär traditionellt ansetts ha.

 Vi pratar om kollektivtrafiken som en förpack-
ning. Analogin bygger på tanken om att det finnas en 
affär med vardagsresor. Där är bilen den odiskutabla 
marknadsledaren och en produkt som de flesta slent-
rianmässigt väljer utan närmare eftertanke. Kollek-
tivtrafikens förpackning måste bli mer attraktiv och 
laddas med nya fördelar för att väcka uppmärksamhet 
och kunna konkurrera med bilen.
 Att likna kollektivtrafiken vid en förpackning 
belyser också behovet av bra marknadsföring och 
påverkansåtgärder. Det är lätt att fastna i teknik och 
miljöaspekter då man söker förbättra kollektivtrafiken. 
Varumärke, image och skapad förväntan är dock precis 
lika viktigt för att nå framgång i att öka resandet. 
Tänk att ett av världens starkaste varumärken egentli-
gen bara är en brun, söt dryck. 
 Kollektivtrafikbranschen har generellt haft svårt 
att bygga varumärken som folk gillar och sympatiserar 
med. Imagen har ofta upplevts som fantasilös, stel, 
fördömande, kundfrånvänd och ”myndighetsaktig”. 
Trots att kollektivtrafiken bär på fantastiskt starka 
och positiva värden! Jag hoppas rapportens marknads-
föringsdel ska sprida kunskap i branschen om vikten 
av ett välvårdat varumärke, bra marknadsföring och 
inspirera till nya kreativa grepp. För folk lyssnar hellre 
på någon de gillar, och har större tolerans mot dennes fel och 
brister, än hos någon de ogillar.
 Sören Bergerland, chef på Karlstadsbuss, har under 
många år drivit utvecklingsfrågor i kollektivtrafiken. 
Många av de ideer som projektet vilar på har utveck-
lats ur hans engagemang, kunskap och visioner. 
 Arbetet med projektet har starkt bidragit till att 
politiker och tjänstemän i Karlstad fått upp ögonen 
för kollektivtrafiken som en engagerande framtids-
fråga. Processer har satts igång som vi knappt vågade 
drömma om när vi började vårt projekt. Inget av detta 
hade varit möjlig utan Trafikverkets och VINNOVAs 
förtroende och stöd. Likaså är vi ödmjukt tacksamma 
till alla de kunniga personer som på olika sätt bidragit 
med sitt engagemang. Vår önskan och förhoppning 
är att inspirera till nya spännande kollektivtrafiksats-
ningar i både Sverige och internationellt. 
 Vi har tittat på och provåkt några av de bästa 
bussbaserade kollektivtrafiksystemen i världen. Vi 
inspireras av dessa goda exempel, men känner samti-
digt att det finns mycket spännande kvar att göra och 

utveckla vidare. Fortsätt gärna 
följa projektet på bloggen  
framtidenskollektivtrafik.se. 

Trevlig läsning!

Robert Sahlberg
Affärsutvecklingsansvarig på  
Karlstadsbuss och projektledare
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Social förändring börjar med 
individuell förändring...

”

Bild: http://www.westofengland.org
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Galenskap är att göra samma sak  
om och om igen.., och förvänta  

sig ett annat resultat.
Albert Einstein

”
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Introduktion
Befolkningskoncentrationen till städerna ökar och 
med det antalet bilar som förorenar miljö och konkur-
rerar om dyrbart utrymme. För att kunna behålla den 
mänskliga och vackra staden, men samtidigt behålla 
god tillgänglighet till dess målpunkter, behöver den 
ökande befolkningen åka mer med kollektiva färdsätt. 
Att åstadkomma detta är inte enkelt men fullt möjligt 
(Haglund, 1999; Brög et al., 2002; Gärling, 2005). 
Det finns ett antal generella problem i anslutning till 
den här typen av utmaningar.  Det första och främsta 
problemet är att bland befolkningen, särskilt bilister 
i tätorter, få till ett ändrat resbeteende till förmån för 
kollektivtrafik. Ett annat problem är att kollektiv-
trafiksatsningar i städer vanligtvis genomförs etapp-
vis och enbart i delar av stora städer. Varje enskild 
förändring blir därför marginell och påverkar inte 
befolkningens föreställningsvärld i någon nämnvärd 
omfattning. Ofta sker också satsningar isolerat från 
sitt bebyggelsesammanhang. Dessutom vet vi att det 
är svårt att integrera olika delsystem i städer. 
 Generellt saknas alltså satsningar som ger medbor-
garna en mer påtaglig upplevelse av vad ett genom-
gripande framtida kollektivtrafiksystem kan innebära. 
Det saknas också stadsmiljöer där det ges möjlighet 
att testa ny teknik, nya koncept, nya delsystem och 
hur detta i praktiken upplevs av medborgarna. Det be-
hövs platser där man kontinuerligt kan visa upp olika 
framtidslösningar. Projektet adresserar detta behov.
 Projektet är inspirerat av BRT (Bus Rapid Transit) 
och har som ambition att på några års sikt ta något 
av de nya avancerade bussystemen till Karlstad in-
nerstad. Specifikt har vi inriktat arbetet mot system 
som trafikeras av designade konceptbussar, vissa med 
tillhörande styr- och reglersystem, IT-applikationer 
och informationssystem. 
 Projektet som sådant är kunskapsinventerande 
och har arbetat med att ta reda på vad som krävs för 
att genomföra ett sådant system. Vi har bjudit in till 
dialog och kunskapsöverföring samt dokumenterat 
genomförandeproblemen som man ställs inför. En vik-
tig utgångspunkt har varit att ta ett samlat grepp på 
följdverkningar i stadsbilden, för hållplatsutformning, 
för gångstråk, cykelbanor och på sikt även planering 
av framtida stadsbyggnad. 
 I detta ingår också organisatoriska aspekter, frågor 
om kommunikation och dialog med samhällsaktörer, 
hållbarhetsfrågor, strukturskapande åtgärder, funktio-
nalitet, användbarhet, estetik, trygghet, kvalitet och 
serviceproduktion. Analyserna har även beaktat andra 
transportformer som cykel, gång, bil och båttrafik. 
 Vår ansats bygger på idén att utgå från behov som 
den konkreta resenären (kunden) har, vilka beskrivs i 

det följande. Utifrån dessa behov har vi resonerat oss 
fram till vilka förändringar som är nödvändiga när det 
gäller teknik, infrastruktur och tjänster, alltså såväl 
hårda som mjuka åtgärder.
 I väntan på ett genomförande av ny högkvalitativ 
kollektivtrafik, eller en verkligt permanent världsutställ-
ning i Karlstad, kommer Karlstadsbuss att visa upp 
resultat av förstudien i paviljonger, vid hållplatser och 
stationer i Karlstad, samt på bloggen  
framtidenskollektivtrafik.se.
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Det nya århundradets största utmaning  
är att ta ett begrepp som hållbar  

utveckling och göra det till en verklighet  
för människor över hela världen.

Koffi	Annan,	fd	Generalsekreterare	FN

”
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 1 Behov av bättre  
kollektivtrafik
1.1 Bättre kollektivtrafik  
– Ett kundbehovsperspektiv
Ovanstående problem kan angripas på olika sätt. På 
grund av de miljö- och trängselproblem som bilismen 
skapar förutsätter vi att det är samhällets önskan att 
öka kollektivresandet på bekostnad av bilen. Här har 
vi alltså valt att närma oss dem utifrån ett individper-
spektiv, snarare än ett producentperspektiv. I projektet 
betraktar vi individen som kund och vill lyfta fram 
att vi analyserar de individuella behov som gör kol-
lektivtrafik till ett alternativ i sammanhanget, oavsett 
om vi kallar individen resenär, användare, konsument, 
medborgare, kommuninvånare eller kund. 
 Vi utgår från den som kollektivtrafiken är tänkt för 
och de behov denne har i det konkreta resandet (Wil-
hemson, 2007). Avsnittet tar sin utgångspunkt i en 
fördjupad beskrivning av kundens behov och motive-
rar det med att det är ett fruktbart sätt att närma sig 
en lösning på ovanstående problem. Avsnittet utmyn-
nar i implikationer för kollektivtrafikens utveckling, 
särskild vårt eget specifika projekt.
 Ett sätt att förstå kundens behov i relation till 

kollektivt resande är att se behoven som byggande på 
varandra. Vissa behov är av mer grundläggande natur 
medan andra kan betraktas som tilläggsbehov. De 
grundläggande behöver inte vara viktigare än andra 
’högre’ behov. De kan finnas samtidigt och framträda i 
olika grad vid olika tillfällen. I vidstående modell har 
vi beskrivit en modell för några av de mer framträ-
dande behoven vi som kunder har (se figur nedan).
 Modellen visar fem nivåer och ger struktur för vår 
genomgång. Den nedersta och första nivån är den mest 
grundläggande och handlar om behov som vi alla har 
i rollen som samhällsmedborgare (nivå 1). Utöver den 
har vi specifika behov kopplat till själva kollektiv-
trafikresan för den genomsnittlige vardagsresenären 
(nivå 2). På den här andra nivån finns relativt mycket 
kunskap om kunders behov. 
 Därutöver har det under senare år vuxit fram en 
stark medvetenhet om att kollektivtrafiksystem måste 
ge mycket hög användbarhet för dem som utnyttjar 
den. Användbarhetsaspekter har särskilt analyserats i 
relation till olika slag av funktionsnedsättning men 
gäller också generellt resenärsgrupper som barn, ung-
dom och äldre (nivå 3). Men det räcker inte med att 
kollektivtrafiken tillmötesgår grundläggande behov 
i samhället och andra mer funktionella behov hos 
olika resenärssegment. I behovsstrukturen finns också 
sådana aspekter som behov av trygghet och behov av 
identitetsskapande. 

Grundläggande behov som samhällsmedborgare

Specifika behov i resenärsrollen

Behov av användbarhet

Trygghet, socialt liv, status

Estetik, etik, berättelser

Echeverri och Sahlbergs behovspyramid för kollektivt resande © 2012
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Resenärer är mer än resenärer när de reser. Föreställ-
ningar om socioekonomisk status spelar också in (nivå 
4). Slutligen har vi identifierat en behovskategori som 
vi kallar behov av estetik, etik och berättelser (nivå 5). 
Med detta menar vi aspekter som ligger bortom det 
mest konkreta men som ändå kan spela roll för med-
borgares intresse för att använda kollektivtrafiken. De 
mest centrala faktorerna är kursiverade i texten. 
 Sen kan man alltid diskutera vad vi som individer 
verkligen behöver och om vi verkligen vet vilka behov 
vi har. Det kan finnas goda skäl till att samhällets 
representanter ibland vet bättre vad vi behöver än vi 
själva. Den typen av diskussioner är inget vi fördjupar 
här utan lämnas till samhällets politiska institutioner 
att avgöra.
 Ett viktigt påpekande är att pyramiden inte ska 
uppfattas som en trappa, dvs. att nedre behovsnivåer 
måste vara uppfyllda före övre. Man kan fundera länge 
på i vilken ordning nivåerna ska komma men vi har 
inte funnit det fruktbart att göra en sådan analys. Vi 
föreställer oss helt enkelt att alla behovsnivåerna finns 
samtidigt och på olika sätt spelar roll för individer. 
Med det antagandet vill vi undvika den berättigade 
kritik som riktats mot liknande behovstrappor. Flera 
läsare associerar säkert till Maslows berömda beskriv-
ning av grundläggande mänskliga behov och som av 
många efterföljare felaktigt beskrivits som just en 
trappa, vilket aldrig var Maslows avsikt.
 Modellen ger, förutom att illustrera kunders olika 
behov, också lite av en bild av hur tänkandet kring 
kundbehov utvecklats i kollektivtrafikbranschen. Från 
att ha intresserat sig för grundläggande faktorer som 
det allmänna behovet av kollektivtrafikutbud i termer 
av personkilometrar, linjeuppbyggnad, restidskvoter 
och liknande (se nedre nivåerna i modellen) har tän-
kandet utökats uppåt mot mer abstrakta faktorer. 

1.1.1 Kundens grundläggande behov i rollen 
som samhällsmedborgare (nivå 1)

På den mest grundläggande nivån har kunden (i 
princip i rollen som samhällsmedborgare eller kom-
muninvånare) behov av att vi upprätthåller en sam-
hällsstruktur som är långsiktigt hållbar. Det handlar 
om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 
I relation till det behovet, vilket vi betraktar som 
ett genuint behov hos individen (inte enbart som 
samhällelig retorik), behöver städer ha ett effektivt 
kollektivtrafiksystem så människors mobilitet kan 
tillgodoses med hänsyn taget till miljömässiga behov 
och restriktioner. 
 Det handlar om behov av minskad miljöbelast-
ning, sänkta bränslekostnader för den enskilde, mins-
kad trängsel och trafikbuller. Ytterst handlar det om 
klimatfrågan. I ett, även på sikt, fungerande samhälle 
har samhällsmedborgaren eller kommuninvånaren 
glädje och nytta av satsningar på utvecklade och för 

kunden bättre anpassade transportlösningar, oavsett 
om den enskilde nyttjar kollektivtrafiken eller inte.
 Bland de grundläggande behoven finns också folk-
hälsoaspekter, där bl.a. individers jämställdhet i samhäl-
let är en ingrediens. Vi vet t.ex. att kvinnor generellt 
sett har en lägre grad av tillgång till bil, något som 
driver på utvecklingen av tillgänglig och flexibel kol-
lektivtrafik. 
 Det behövs också en utveckling som säkrar 
socioekonomiskt svaga gruppers möjligheter till en 
tillfredställande mobilitet. Idén med mångfald i sam-
hället och likhet oavsett etnicitet är här också grund-
läggande element. Som medborgare har man behov 
av att samhället ombesörjer transportmöjligheter som 
en grundläggande samhällstjänst, även om inte alla 
individer nyttjar dem. T.ex. har inbitna bilister nytta 
av att det finns kollektivtrafik, eftersom det gör det 
möjligt att inte alla åker bil samtidigt och därmed 
begränsar trängsel i trafiken.

1.1.2 Kundens specifika instrumentella behov 
i rollen som resenär (nivå 2)

Individen är emellertid inte bara samhällsmedborgare 
utan också resenär. I den egenskapen är kollektivtrafik 
ett alternativ men för alla inte ett självklart sådant, av 
olika skäl. Som resenär har man behov av att kunna 
förflytta sig i samhället så effektivt och billigt som 
möjligt. I den mån kollektivtrafiken ska kunna kon-
kurrera med den egna bilen behöver den erbjuda en 
konkurrensmässig relation mellan pris och snabbhet, i 
alla delar av reskedjan (Jakobsson, 2004). 
 Det innebär att det är det totala kollektivtrafik-
systemets förmåga att tillgodose detta behov som är 
avgörande, inte pris och snabbhet för enskild linje-
sträcka. Individen bedömer det totala värdet som olika 
färdsätt innebär (Eriksson, 2011). Brister en länk tap-
par hela kedjan helt, eller delvis, sitt funktionsvärde. 
 Detta medför höga krav på kollektivtrafiken som 
behöver tillmötesgå rimliga krav på tillgänglighet (allt 
ifrån frånvaro av fysiska hinder för individer med 
funktionsnedsättning till öppettider och avstånd till 
hållplats), frekvens (inklusive grad av trafikering under 
dygnets timmar), flexibilitet (möjligheter att kombi-
nera olika linjer vid bytespunkter), väntetider (vid håll-
platser, biljettmaskiner och andra försäljningsställen), 
tillförlitlighet (bristande tillförlitlighet leder till behov 
av extra restidsmarginaler) och snabbhet (acceptabel 
restid i relation till alternativa färdsätt). 
 Kollektivtrafiken ska, i jämförelse med framför 
allt bil, upplevas ha tillförlitlig information, fung-
erande betalningssystem, lämpliga bytespunkter samt 
dessutom erbjuda en acceptabel komfort och gärna 
ovanpå allt en hjälpsam personal som uppvisar ett gott 
bemötande (Echeverri, 1999). Att kollektivtrafiken 
som gemensam nyttighet i praktiken leder till att 
många använder den samtidigt innebär att individen 
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kan acceptera att en mindre del av dessa krav blir till-
godosedda. Det medför att kollektivtrafiken utöver att 
möta rimliga kundkrav måste erbjuda, och sannolikt 
lyfta fram i sin marknadsföring, alternativa värden än 
dem bilen erbjuder.

1.1.3 Kundens funktionella behov av använd-
barhet (nivå 3)

På ovanstående nivå handlar det mycket om kollek-
tivtrafikens funktionalitet. Men utöver behov av hög 
funktionalitet har medvetenheten på senare år ökat när 
det gäller användbarheten i kollektiva erbjudanden. Det 
räcker inte längre med att tillgodose rimliga kundkrav 
i förflyttningen från A till B. Kunden upplever ett 
starkt behov av att kollektivtrafiksystemet är använd-
bart. Det ska upplevas som okomplicerat och enkelt i sin 
uppbyggnad. Det ska kännas logiskt och anpassat till 
individens övriga förehavanden i livet. 
 Inte minst ökar kraven på tillgänglighet för indivi-
der med funktionsnedsättning. Det handlar om från-
varo av fysiska barriärer, taktila plattor, tillgång till 
information i form av blindskrift, pratorer och andra 
insatser för att ge mobilitet åt alla samhällsgrupper 
(Iwarsson, 1997; Carlsson, 2002). Detta sagt i medve-
tande om att det kan finnas motstridiga intressen att 
beakta. 
 Det handlar också om att bryta ner mentala hinder 
som individer har när det gäller att åka kollektivt. 
Investeringar i enkla och användbara transportlös-
ningar som BRT-liknande system kan minska behovet 
av annan speciell utrustning, färdtjänst och till det 
kopplade administrativa stödsystem. I användbarhets-
analyser inkluderar man resenärs¬kategorier som barn, 
ungdom och äldre. Dessa har ofta särskilda behov när 
det gäller upplevelsen av användbarhet. Det är inte 
ovanligt att dessa samhällsgrupper behandlas som 
udda. Personal och andra resenärer, men även individer 
i dessa grupper, kan frestas att se problemen (som är 
reella), snarare än möjligheterna, som dessa gruppers 
närvaro i trafiken medför. 
 Behoven som resenärer i dessa grupper har finns i 
allmänhet också bland vanliga resenärer, utan särskild 
funktionsnedsättning. I den här behovskategorin finns 
också sådant som möjlighet att arbeta under färd, till-
gång till Internet och mobiltelefontäckning. Använd-
barhet har kommit att bli ett generellt kvalitetskrite-
rium. Det räcker inte längre med att kollektivtrafiken 
fungerar någorlunda för det stora flertalet. Vi kommer 
att behöva beakta användbarhetskrav i alla resenärs-
grupper och bedömer att de inte kommer att bli lägre 
än dagens krav.
 Till användbarhet räknar vi också sådant som att 
individen har möjlighet att genomföra reskedjor, dvs. 
kombinera olika linjer och färdmedel för att på sätt 
lösa olika transportbehov (Echeverri, 2006). Enskilda 
linjer och färdmedel kan vara användbara utan att 

systemet som helhet är det. Framtidens resenärer kom-
mer sannolikt att ställa högre krav på möjligheten att 
med kollektiva färdmedel uträtta olika behov under 
en resa, som t.ex. att i samband med en arbetsresa 
enkelt också kunna ta sig till ett köpcenter och hämta 
barn på dagis eller från skolor i andra delar av staden. 
Resenärer vill gärna veta var i själva resan de befinner 
sig. Hur långt har de åkt och hur långt är det kvar? 
Hur ser bytesmöjligheterna ut när det är dags för det 
(gärna i realtid). Kombinerade reskedjor underlättas 
av en sammanlänkade finmaskiga linjenät och stom-
linjer.
 Till den här behovsnivån hör också användbar-
hetsaspekter såsom viktiga attribut före och efter resan 
(eller i förekommande fall reskedjan). Före resan 
behöver resenären veta avgångs- och ankomsttider, var 
i geografin hållplatser ligger och hur man enklast tar 
sig dit, vilka faciliteter och fysiska förhållanden som 
finns på plats. 
 För individer med funktionsnedsättning är det 
ibland avgörande om det finns information om till-
gängligheten på vägen mellan avreseplats och första 
hållplats. Informationen om detta ska vara lättbe-
griplig och lätt att få tillgång till, t.ex. via tidtabel-
ler, sajter, broschyrer, mobiltelefoni, läsplattor och 
liknande kommunikationsteknologi. Information om 
betalningsmöjligheter kan vara en avgörande pusselbit 
för en resenär som inte åker så ofta. 
 Före en resa kan individen behöva en extra stimu-
lans att faktiskt välja kollektivtrafik, på samma sätt 
som detaljhandeln uppmuntrar spontaninköp och 
merköp av produkter med hjälp av promotion. Det 
kan handla om kuponger, extraerbjudanden eller för-
stärkande reklam för värdet av att resa kollektivt. 
 Kollektivtrafikens attraktion bygger på det värde 
individen upplever när denne i en valsituation jämför 
mellan kollektivtrafik och bil. På samma sätt finns an-
vändbarhetsaspekter efter en resa (eller reskedja). Hur 
nära slutdestinationen befinner man sig efter avstig-
ning? Vilken information finns på plats för att kunna 
bli vägledd vidare i geografin (kartor och skyltar för 
bytesmöjligheter, gånglänkar, foton på lokalmiljön 
eller information om tider för återresa)? Lägger man 
samman alla aktiviteter som är förknippade med för-
flyttningen, allt ifrån informationsbehov i början och 
slutet, inser man att vi har att göra med en resprocess 
där information och annan support är en integrerad 
del. 

1.1.4 Kundens behov av trygghet, socialt liv 
och status (nivå 4)

Utöver det som nämnts har resenärer en rad psykoso-
ciala behov. Till en fjärde nivå kan vi sortera sådant 
som känsla av trygghet ute i trafikmiljöer, baserat på 
kunskaper om och faktiska förhållanden när det gäl-
ler säkerhet. Inte minst gäller dessa särskilt sårbara 
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resenärsgrupper som t.ex. barn vilka ofta behöver extra 
enkel information och/eller assistans av personal. Men 
det upplevda behovet av trygghet i trafikmiljöer gäller 
även många andra. Det finns indikationer på att det är 
en viktigare faktor för kvinnor än för män. 
 I den här behovskategorin finner vi också behov 
av social rörlighet. Varje individ har i vår lagstiftning 
och i deklarationer om mänskliga rättigheter rätt till 
ett socialt liv fullt jämförbart med övriga i samhället 
(UN, 1993; Regeringens proposition (1999/2000:79). 
Möjligheten att enkelt kunna förflytta sig i samhället 
är en hörnsten i våra livsvillkor och driver på utveck-
lingen av kollektivtrafik för alla. 
 Det sociala behovet ligger hos individen och är 
inte direkt relaterat till egenskaper i trafiksystemet. 
Men det sociala behovet är ändå viktigt i samman-
hanget. Rörligheten ger tillgång till samhällets 
kulturella resurser. Vi talar idag om detta i termer av 
socialt kapital, ett sorts upparbetat ’värde’ i samhället 
bestående av sociala relationer. Dessa gör det möjligt 
för alla individer att leva ett fullvärdigt liv, få del av 
mänskliga utbyten och dra nytta av samhällets olika 
institutioner (inom privat, offentlig och frivillig sek-
tor). 
 Det handlar om en sorts tillgång till det offent-
liga rummet, inte bara i fysisk mening utan alltså 
även i social och psykologisk mening (ett centralt 
policyargument inom EU för satsningar på kollektiv-
trafik). Det kan tyckas vara långt ifrån utformningen 
av kollektivtrafiken men är ändå en viktig faktor och 
påverkar hur man i en stad utformar kollektiva trafik-
lösningar som främjar medborgarnas livsvillkor. 
 Till den här kategorin sorterar vi även frågor om 
samhällelig status. Vi människor skapar oss identite-
ter beroende på i vilket sammanhang vi befinner oss. 
Identiteten är kopplad till individens personlighet 
men är i lika eller i högre grad kopplad till den sociala 
grupp individen ser sig som del av. Vem är jag och hur 
uppfattas jag, är centrala frågor vi som människor up-
pehåller oss vid. 
 Inom konsumentforskningen erkänns sedan länge 
begreppet ’referensgrupp’ som står för den eller de 
grupper i samhället som vi ’refererar’ till i vår livsfö-
ring och genom ståndpunkter i olika frågor. Att vara 
socialt accepterad, åtminstone i vissa av samhällets 
grupperingar, är ett grundläggande behov. Individens 
socioekonomiska förhållanden, och med dem den egna 
självbilden, har direkta konsekvenser för bl.a. valet av 
färdmedel. För många är det hög status att vara obe-
roende av kollektiva färdmedel, något som markeras 
med innehav av en fin och gärna dyr bil. Det har visats 
att bilåkande till och från jobbet är förknippat med 
symboliska och emotionella faktorer (Steg, 2005).
 Men socioekonomisk status kan också ha betydelse 
för vilken typ av kollektiva färdmedel man föredrar. 
Ett mer exklusivt färdsätt (t.ex. resor med flyg, taxi, 

båt och moderna höghastighetståg) kan i vissa grup-
per och under vissa förhållanden vara mer attraktiva 
än mindre exklusiva färdsätt (t.ex. buss, regionaltåg, 
tunnelbana och pendeltåg), särskilt om dessa är av låg 
standard och i dåligt skick. 
 Valet av färdsätt har ett signalvärde som vissa 
individer väljer att utnyttja för att markera social 
tillhörighet och ekonomisk status. Behovet av att vara 
någon, ha en personlig identitet, är föränderligt och där-
för också påverkbart. Marknadsföring kan under vissa 
förhållanden vara kraftfulla redskap för att påverka 
människors sociala identitet och därtill relaterade 
företeelser och attribut. 
 Om föreställningen om kollektiva färdsätt i ett 
samhälle ändras kan det få som effekt att fler eller an-
dra samhällsgrupper i högre grad accepterar eller rent 
av gillar färdsättet. Vi kan se ett sådant skifte idag 
när klimatfrågan gjort att kollektiva färdmedel fått en 
högre status och social acceptans. Att åka kollektivt 
är i yngre generationer förknippat med den moderna 
människans behov av att ta ansvar.
 Även modern teknologi kan ha bäring på frågan om 
status. Avancerad teknologi har högre status än mer 
enkel teknologi. Fordon med modern teknik har högre 
status än enklare teknik. Detta har implikationer för 
kollektivtrafikbranschens val av teknologiska lösning-
ar. En investering i mer avancerad teknologi (gärna 
med modern design) kan göra kollektivtrafiken mer 
attraktiv i samhällets högstatussegment. 
 Fordonsbranschen har insett detta och lyckats 
kommunicera miljömedvetenhet med begrepp som 
miljöbilar, hybridteknik, eco driving och dessutom 
kunnat ta extra betalt för det, vilket tvingat statsmak-
ten att ge kraftiga subventioner. De flesta individer 
tänker nog att kollektivtrafik är bättre ur miljösyn-
punkt på ett mer abstrakt plan men har någon hört 
talas om miljöbussar? 
 Hur förklarar man för innevånarna att en diesel-
driven, avgasstinkande, stor, fyrkantig, smutsig och 
bullrig linjestyrd stadsbuss är mer miljövänlig än den 
nyss inköpta, nytvättade, lilla, estetiskt tilltagande, 
hybridmotordrivna miljöbilen? Hur konkurrerar man 
med egen kupé, musik och sköna fåtöljer? 
 Det här är en fråga som sysselsatt kommunika-
tionsforskare under många decennier och vi vet idag 
att man kan ändra människors föreställningar om man 
ansluter sig till deras mentala bilder och värderingar 
av olika saker. Genom att ladda varumärken med po-
sitiva associationer kan man förändra människors val. 
Ett enkelt och kanske lite övertydligt exempel kan 
förtydliga. Om en inbiten ung bilist gillar rockmusik 
och en av denne känd rockmusiker och opinionsbildare 
går ut offentligt med att denne gillar att åka buss, 
så får den unge bilistens föreställningsvärld en liten 
knäck. Om man med hjälp av reklam och informa-
tion kan göra det trovärdigt att musikern är seriös och 
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verkligen menar det denne säger kan det på sikt bli så 
att den unge bilisten tar till sig idén att bussåkande 
är förknippat med rockmusik och särskilt då kända 
rockmusiker.
 Som samhällsmedborgare har vi skäl att påmin-
nas om konsekvenserna av våra val av transportmedel. 
Alla medborgare är potentiella kollektivtrafikresenärer 
vilket gör att marknaden innefattar även dem som för 
närvarande inte åker kollektivt. Detta har implikatio-
ner för kollektivtrafikbranschens aktörer. Det gäller 
att tänka på marknaden som en öppen fråga. Mark-
naden är inte dagens kollektivtrafikresenärer, utan 
resenärer generellt. På denna marknad för persontran-
sporter konkurrerar kollektiva färdmedel med bilen 
och måste följaktligen leta efter unika produktfördelar 
och övertygande säljargument.

1.1.5 Behov av mening och sammanhang  
(nivå 5)

Överst i vår behovspyramid har vi mer svårdefinierbara 
företeelser men som det ändå kan finnas potential i 
att inkludera i diskussionen. Det handlar om aspekter 
som under senare år har kommit in i diskussionen 
om kollektivtrafikens utveckling. Till denna kategori 
räknar vi aspekter som behovet av att bo i en attraktiv 
stad, i den meningen att staden är vacker, värnar om 
sin historia, erbjuder ett mått av kulturellt utbud, har 
en potential för tillväxt, befolkningsökning, inflytt-
ning, utvecklingsoptimism och framtidstro. 
 Man kan tänka om detta som regional identitet, 
något som ger människor ett kulturellt kitt och sam-
manhang. Orter med befolkningsminskning har i 
detta avseende ett visst handikapp men kan å andra 
sidan erbjuda andra värden. Vårt behov av den här 
typen av sammanhang, visioner om framtiden, om 
framtida generationers livsvillkor, kan utgöra en vik-
tig beståndsdel i formandet och argumenterandet för 
satsningar i kollektivtrafik. Man kan hämta argument 
för dess existens i den här typen av mänskliga behov.
 Nära detta behov ligger vårt behov av berättelser 
(Mossberg & Nissen Johansen, 2006). En stad har 
en eller flera berättelser som på ett märkligt sätt har 
en förmåga att knyta individer samman i samhällen. 
Berättelser man delar ger sammanhang även i det 
lokala. De skapar mening och innehåll i det kollektiva 
medvetandet. 
 Berättelser förmedlar mer en bara fakta. De sätter 
in allt i ett sammanhang och ger en annan fördjupad 
förståelse för saker och ting i tillvaron. Berättelser 
traderas mellan människor och finns i organisationer, 
är kopplade till produkter och tjänster. Berättelser gör 
människor och platser intressanta. 
 Berättelsen om båtbussarna i Karlstad kan spridas 
långt bortom den regionala kontexten och utgöra 
värdeskapande element i marknadsföring. Berättelsen 

om sola i Karlstad och sammanblandningen med den 
fysiska solen på himlen är ett annat sådant exempel. 
Potentiellt stoff för berättelser om städer kan vara 
unika företeelser, märkliga händelser eller ovanliga 
inslag i stadsmiljön. 
 Det kan handla om ovanliga människor, karak-
täristiskt kynne eller speciell dialekt. Om man kan 
skapa en berättelse runt ett infrastrukturprojekt ska 
kanske vara osagt men under vissa förhållanden kan 
man sannolikt förpacka kommunala satsningar som 
uttryck för egensinnighet, entreprenörskap, framåt-
tänkande, stollighet och entusiasm. Om man frångår 
torra faktaspäckade beskrivningar och istället kryddar 
framställningen i berättaranda kan man ge luft och ac-
ceptans åt satsningar som annars få skulle bry sig om.
 Till den här kategorin hör också de rent estetiska 
behoven (Nasar, 1997). Som människor är vi ständigt 
sysselsatta med att forma en vacker tillvaro, i hem-
men, i trädgården, på gator och torg. Broar smyckas 
med blommor. Gator pryds med träd och bänkar (som 
få sitter på eftersom det primärt är estetiska element 
och markörer av vila och kanske gemenskap). Vi 
behöver det här estetiska inslaget i vår miljö vilket 
illustreras av att inte så få skattekronor går åt till att 
utforma vackra offentliga miljöer. 
 Detta har bäring på kollektivtrafiken i den me-
ningen att om den kan uppfattas som estetisk tillta-
lande när det gäller fordon, hållplatser, interiörer, etc 
(Rafaeli & Worline, 2000), så kan det spela roll för 
dess attraktion och därmed preferenser för att också 
använda den (Vilnai-Yavetz, Rafaeli & Schneider 
Yaacov, 2004). Modern design kan, även om det är re-
lativt dyrt, bli viktiga markörer för ändrat resbeteende 
(Rowley & Slack 1999).
 Ett närliggande tema inom ramen för behovet av 
mening och sammanhang är lycka eller välbefinnande. 
Inom EU utmejslas för närvarande policies för hur 
samhället kan stärka medborgares upplevda välbefin-
nande (eng. wellbeing), som ett uttryck för det yt-
tersta syftet med vår civilisations ansträngningar. Det 
handlar om långt mycket mer än ekonomisk tillväxt, 
materiell standard och konsumtion av upplevelser. 
Det handlar om erfarenhet av subjektivt upplevd lycka 
avseende det vardagliga livet, av val man gör och akti-
viteter man satsar sin energi på. 
 Det kan handla om stabila familje- och/eller släkt-
relationer, engagemang i föreningsliv eller i insatser 
för andra medmänniskor. För att välbefinnande i denna 
mening ska kunna förverkligas och stärkas krävs 
infrastruktur och kollektivtrafik som underlättar för 
individen att göra val i enlighet med föreställningar 
om ett gott liv. Att skifta till kollektiva färdmedel har 
visat sig ha ökat subjektivt välbefinnande (Jakobsson 
Bergstad et al., 2011a).
 I direkt anslutning till och som en del av idén om 
välbefinnande lever etiken. Som individer är vi ständigt 
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engagerade i att upprätthålla föreställningar om inte 
bara det goda livet utan också om det rätta i tillvaron, 
den etiska dimensionen. Kollektivtrafiken har idag 
tydliga kopplingar till moraliska koder i samhället. 
Att välja att ställa bilen till förmån för kollektiva färd-
sätt är idag en god eller snarare ’rätt’ handling. 
 Kollektivtrafiken är förknippat med ett etiskt gott 
val. Att göra det rätta är en moralisk handling och 
motiv att göra det rätta kan ibland överskugga andra 
motiv. Att göra rätt kan gå före att välja det som är 
mer tidsmässigt eller ekonomiskt fördelaktigt. Kol-
lektivtrafikens aktörer kan rimligen hämta inspiration 
i att tänka i dessa banor i sökandet efter alternativa 
produktvärden, särskilt om man inte vill konkurrera 
på bilens hemmaplan (komfort, flexibilitet, tillgäng-
lighet, snabbhet, etc.).
 Det finns utöver ovan en hel del forskning och 
samlade erfarenheter kring effektiviteten i s.k. ’mjuka 
åtgärder’ i kollektivtrafik, såsom åtgärder för att sti-
mulera användning av kollektiva färdmedel, förändra 
medborgares attityder och beteenden, stärka infor-
mation och reklameffekter, organisera tjänsteföretag 
och samordna olika aktörers verksamheter (Gärling 
et al. 2002). Den här typen av åtgärder indikerar på 
ett mer indirekt sätt framträdande resenärsbehov 
men det skulle föra för långt att även beskriva dem i 
det här sammanhanget. Men det kan vara bra att ha i 
medvetandet att satsning på mjuka åtgärder ofta har 
som följdeffekt att de också förbättrar effektiviteten i 
s.k. ’hårda åtgärder’ som infrastruktur, nya trafiklin-
jer, vägar, cykelbanor, etc. utan att det medför extra 
finansiella investeringar. I amerikansk litteratur på 
området används begreppet ’travel demand manage-
ment’ medan vi i den europeiska använder begreppet 
’mobility management’. 
 Oavsett terminologi handlar det om förbättringar 
man kan göra för att påverka efterfrågan snarare än ut-
budet (i princip begränsa resbehovet och förskjuta det 
i riktning mot mer hållbara färdmedel). Den typen av 
beprövade åtgärder adresserar på ett indirekt sätt olika 
typer av behov och ger därför också viss fingervisning 
om vad kunder behöver. De flesta av dem återfinns på 
de lägre nivåerna i behovspyramiden. I projektanaly-
sen har vi noterat att det sannolikt finns fler behov än 
vad som vanligtvis adresseras i trafiksatsningar. Vår 
behovspyramid är tänkt att återspegla även de som 
man vanligtvis inte tänker på.

1.2 Konsekvenser för kollektivtrafikens 
utveckling och vårt projekt
Alla samhällsmedborgare har behov av att kunna 
förflytta sig från A till B för att kunna ta sig till och 
ifrån arbete, göra inköp eller av olika skäl kunna nå 
andra platser. Men kollektiva färdmedel är långt ifrån 
det självklara alternativet. Majoriteten av medbor-

garna i vårt samhälle har det tillräckligt gott ställt för 
att andra djupare liggande faktorer ska ha inverkan 
på färdmedelsval. Ju bättre vi kommuninvånare har 
det, ju mer krävs för att tillfredställa våra personliga 
och subjektivt upplevda behov. När det gäller många 
av dessa faktorer har bilanvändning ett försprång 
och detta faktum har präglat samhällsbyggandet de 
senaste 50 åren. Detta har i sin tur bidragit till att 
förstärka bilens plats i medborgarnas tankevärld och i 
den konkreta stadsplaneringen.
 Utmaningen är därför att lyckas få samhällsmed-
borgare att frivilligt byta färdmedel (särskilt från bil) 
till kollektivtrafik utan att de upplever en kompromiss 
med sin nuvarande livsstil och identitet. Idealet är att 
de upplever att kollektivtrafiken passar väl med deras 
livsstil. Individers val av färdsätt är ju också en social 
handling och kopplad till djupt rotade föreställningar 
om sin identitet i relation till familj, vänner och ar-
betskollegor. 
 De flesta kommuninvånare är kräsna konsumen-
ter, även när det gäller kollektivtrafik. För att kunna 
närma sig denna utmaning och veta vad man ska 
göra krävs att man har en gedigen förståelse för den 
konkreta resenärens behov, upplevelser och föreställ-
ningar. Beskriv¬ningen ovan av våra olika behov som 
resenärer utgör den grogrund i vilken kommunen har 
att förankra framtidens kollektivtrafikinvesteringar. 
 Vi inser att vi hittills haft en tendens att mer 
intressera oss för behov längre ner i pyramiden och 
ser nu en potential i att förankra oss i behov högre 
upp. De kan vara viktiga element i främjandet av ett 
framtida hållbart resande. Vi har i det här projektet 
inventerat möjligheterna till att redan idag ge gestalt 
åt det framtida hållbara samhället, särskilt när det gäl-
ler kollektivtrafikens utformning.
 Vi har valt ett radikalt grepp och gör detta till en 
gemensam fråga för vår kommuns olika förvaltningar. 
Vi har involverat olika lokala aktörer kring några bä-
rande idéer och utifrån dem uppmuntrat till att ’tänka 
om framtiden redan nu’, ’tänka tåg men köra buss’, 
’tänka förpackning och estetik’, samt se över möjlig-
heten att ’skapa berättelser’ som får ett nedslag i kom-
muninvånarnas medvetande. Dessa idéer har bäring på 
behoven att enklare och snabbare kunna förflytta sig 
mellan större arbetsplatser och köpcentra, lättare kun-
na genomföra kombinerade resor (reskedjor), behovet 
av okomplicerade resa för hög upplevd användbarhet, 
behovet av att relatera kollektivt resande till modern 
teknologi, socioekonomisk status och etik (den ’goda’ 
resan), behovet av en estetiskt tilltalande modernt 
designad fordonsflotta och kollektivtrafikmiljö (bl.a. 
hållplatser), samt slutligen relatera till känslan av 
lokal/regional identitet, sammanhang manifesterat i 
gemensamma berättelser.
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2 Kollektivtrafikens  
förpackning: Infrastruktur 
och lokalisering
Denna del har huvudsakligen utarbetats av Sven-Allan Bjerkemo, Bjer-
kemo Konsult, och bygger till stora delar på tidigare publicerat material: 
Bjerkemo 2000, 2007, 2011samt Bjerkemo, Serder 2011. Även material 
från föreläsningar på LTH och BTH har använts. Materialet har redi-
gerats och kortats med fokus på vad som kan vara intressant för aktuellt 
projekt. Där inget annat anges är samtliga bilder tagna av Sven-Allan 

Bjerkemo. De får användas om källan anges.

2.1 Moderna kollektivtrafiksystem
2.1.1 Begrepp och systemstrukturer

Sammanfattningsvis kan man säga att själva fordons-
typen (än mindre järnhjul eller gummihjul) sällan är 
det som idag avgör ett kollektivtrafiksystems kvali-
tetsegenskaper, attraktivitet, användning eller förmåga 
att dra till sig ökad marknadsandel och f.d. bilister.
 Det väsentliga är de systemegenskaper man ger 
produkten som helhet (resan, utbudet, möjligheten 
att förflytta sig, användbarhet) inklusive stadsmiljö, 
infrastruktur, anslutande förbindelser av olika slag, 
trafikutbud, regularitet, fordonskomfort, kvalitet, 
pålitlighet och förtroendet för varumärket.
 Med systemegenskaper menas här inte bara infra-
strukturens och fordonens tekniska egenskaper utan 
även de faktorer, attribut som är viktiga för resenären, 
valet av färdsätt/att resa. Det inkluderar god stads-
miljö, hög tillgänglighet, lokalisering, förbindelser 
till och från hållplatser, information, trygghet mm, 
dvs. helhetslösningen från resenärens synpunkt och 
upplevelsen av förflyttningen.
 Fordonstypen har principiellt endast betydelse 
för systemets transportkapacitet. Ger man systemen 
med olika fordonstyper likvärdiga förutsättningar 

och egenskaper får de också likvärdiga prestanda och 
attraktivitet.
 Själva kollektivtrafiken (linjer, turutbud, infra-
struktur) är endast ett delsystem i en reskedja som 
fordrar nära samverkan med andra delsystem där själva 
förflyttningen sällan är huvudskälet till resan utan en-
dast ett medel för att nå andra samhällsmål (utbildning, 
arbete, inköp, sociala kontakter).
 I EU-projekt Buses with High Level of Standard 
studerade vi olika typer av moderna kollektivtra-
fiklösningar med hög kvalitet och anpassning till 
stadsmiljön (www.uitp-bhls.eu). Resultaten visar att 
såväl resandeökningar, överflyttning från biltrafik, hur 
resenärerna upplever kollektivtrafiken etc. är jämför-
bara med spårtrafiksystem med samma förutsättningar 
(teknisk standard etc).
 Intressant är också att de studerade systemen hade 
påtagligt olika prestanda och resandeeffekter även 
om väsentliga attribut som restid mm var likvärdiga 
medan andra attribut var olika eller saknades. Det 
pekar ytterligare på vikten av att ett helhetsgrepp, att 
systemlösningen som helhet är viktig där alla attribut 
ges en god standard och samverkan.

Spår- och bansystem på eget utrymme 
Samtliga system, se tabell nedan, har den gemen-
samma egenskapen att de förutsätter ett exklusivt 
körutrymme (eng. Dedicated Right-of-Way, fr. TCSP 
Transport Collective en Sitre Propre). Det ger syste-
men dess (nödvändiga) kapacitets- och framkomlig-
hetsfördelar som i sin tur ger resandefördelar med god 
regularitet, framkomlighet och korta restider. 
 Exklusiva körutrymmen kan också sägas vara deras 
begränsningar eftersom de blir starkt/stelt linje-
bundna och måste ta hänsyn till den fysiska miljön 
var de kan dras fram. De ger därför inte självklart bäst 
tillgänglighet för kollektivtrafiken beroende på de 
yttre förutsättningarna. 

System: Karakteristik:
Fjärr-, regional- och lokaltågstrafik Separat bansystem, internationell standard
Metro (tunnelbana) Separat bansystem, lokalt avgränsat (stål/gummihjul)

LRT, Light Rail Transit (”metro light”) Separat bansystem, oftast lokalt avgränsat
BRT, Bus Rapid Transit Separat ban-/körvägsystem, standard/specialfordon
POD-car, spårtaxi Separat bansystem, små vagnar för direktresor
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I svensk trafiklagstiftning har, liksom oftast interna-
tionellt, spårtrafik företrädesrätt, dvs. övriga trafikan-
ter är skyldiga att väja eller lämna företräde. Det är 
både en säkerhets- och praktisk fråga - spårtrafikens 
svårighet att väja och bromsa av fysikaliska skäl (spår-
styrt, tunga fordon, låg friktion hjul).
 Reglerna gör att särskild hänsyn måste tas vid 
utformningen av gatu- och stadsmiljön för spårtrafik. 
Det ger både fördelar och nackdelar – bra säkerställd 
framkomlighet men också svårighet att da fram 
linjerna var som helst, höga kostnader och intrång i 
stadsmiljön. 
 Samma förutsättningar och fördelar kan natur-
ligtvis även ges till kollektivtrafik med buss. Almere 
Haven NO om Amsterdam har byggts ut (1974) med 
en central bussbana där hållplatserna ligger vid signal-
reglerade övergångsställen för gång- och cykelvägar. 
Bussarna ges signalprioritet i korsningarna samt med 
försignal av spårvägstyp för ökad trygghet för föraren 
och mjuk färd. 
 Ibland talar man om en ”spårtrafikfaktor” (resenärs-
preferenser) som skulle medföra ett ökat resande och 
överflyttning från bil till spårtrafik. Moderna studier 
har haft svårt att påvisa sådana effekter som inte kan 
härledas till skillnader i systemets standard och kvali-
tet. (se bl.a. Kottenhoff & Byström 2010). 
 En mycket bred och kvalificerad sammanställning 
inklusive sociala och psykologiska resenärspreferen-
ser har gjorts av Milena Scherer vid ETH i Zürich 
(Scherer 2009). Scherer et al (2010, 2011) har även 
med statistisk klusteranalys visat att det inte fanns 
en större resbenägenhet för spårvagn än buss när man 
jämförde linjer med likvärdiga förutsättningar – trots 
att man förväntat sig finna skillnader. De tolkar att ef-
fekterna främst beror på andra yttre faktorer som mer 
omfattande bebyggelse, lokalisering mm.
 De påpekar dock att för resor över ca 50 km eller 
en timmes restid kan man tala om en (regional) tåg-

faktor eftersom samma restidsstandard och reskvalitet 
är svår att uppnå med andra trafikmedel. Varken buss-
förare, bussar eller vägnät klarar tågens hastigheter på 
160 – 200 km/tim.
 Även här är det i grunden standard- och kvali-
tetsfaktorer som spelar in – stationer med uppvärmda 
väntutrymmen och service, utrymmet ombord, toalet-
ter, mat/fika, centrala stationslägen när service och 
arbetsplatser mm.
 Den höga transporthastigheten är grunden till 
tågtrafikens popularitet tillsammans med den ”regi-
onförstoring” (Time Space Compression) den ger. Den 
”kritiska massan”, arbetstillfällen, service och andra 
utbud ökar inom godtagbart tidsavstånd. Det ökar i 
sin tur förutsättningarna för ekonomisk utveckling 
och andra positiva miljö- och samhällseffekter. 
 Mycket talar därför för att det går att uppnå den 
effekt man avser med den så kallade ”spårtrafikfak-
torn” med ett högkvalitativt lokalt bussystem, som 
binder samman arbetsplatser, service, centrum, affärs-
utbud och bostäder på ett genomtänkt och rationellt 
sätt.
 Kollektivtrafiken, oavsett vilken nivå man avser, är 
nätverksberoende. Det gäller inte minst samverkan mel-
lan andra linjer och kollektivtrafiknät på över- eller 
underordnad nivå (eng. hierarcisation). Individuella 
färdsätt som att gå, cykla eller köra bil är i stort sett 
endast beroende av konnektivitet, dvs. att det finns en 
fysisk förbindelse. Resten av resan inklusive standard 
på färdmedlet svarar ju resenären själv för. 
 Kollektivresenären är också i hög grad också bero-
ende av individuella färdsätt, deras konnektivitet till 
hållplatser och målpunkter men också information, 
turutbud, linjesträckning mm samt andra kollektiv-
trafikförbindelser. Varje kollektivresa är förknippat 
med en ibland påtaglig gång- eller cykelförflyttning i 
varje ända (och eventuellt byte mellan andra kollektiv-
förbindelser under färden).

Exempel på skillnader i tillgänglighet för spår- resp. bussorienterat system. Bilden till vänster avser spårväg på en 
nedlagd godsbana. Med 800 m avstånd till hållplats når man 38 000 boende. Med kantstödstyrda bussar och linje-
förgreningar i ytterområden når man 90 000 boende inom 400 m från hållplats (Luton Translink som nu byggs ut med 
bussbana för kantstödsstyrda bussar).
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I detta avseende är ett kollektivtrafiksystem avsevärt 
mer komplicerat för att ge en god funktion jämfört 
med trafiknät för enbart gång-, cykel eller biltrafik. En 
viktig insikt är åter att själva kollektivtrafiksystemet 
(linjer, trafikering, fordon) endast är ett delsystem som 
fordrar ett välutvecklat samspel med omgivningen och 
andra trafikmedel.

Metro
Metro är ett helt avskilt system med eget körutrymme 
utan konflikt med något annat trafikslag. Körvägarna 
kan dras under mark, i markplanet eller på pelare eller 
broar. Oftast är de rälsburna system med stålhjul men 
även gummihjul enbart används, exempelvis VAL-
systemet i Lille eller med Metéor (linje 14) i Paris med 
stålhjul som komplement.
 Oftast används förvisering av färdbevis, på- och 
avstigning via flera breda dörrar per vagn för snabb 
av- och påstigning. Hållplatsavstånden är ofta relativt 
korta, från ca 800 meter eller mer. Det kräver god ac-
celeration med en eller flera motorer/drivaxlar för varje 
vagn. Det ger också god förmåga att klara lutningar.
 Metro är ett typiskt storstadstrafiksystem och 
komplement till lokal- och regional tågtrafik, ett 
snabbare och kapacitetsstarkare alternativ till spårväg 
och buss. Kapaciteten är mycket hög, såväl 8 som 
16-vagnståg används. En viktig resenärsfördel är nivå-
fritt insteg (och plant golv).
 Nya metrosystem utformas som regel som auto-
matbanesystem, dvs förarlösa system. Exempel är VAL 
i Lille och på flygplatsen Charles de Gaulle i Paris 
samt Metroen i Köpenhamn. Ett av de första i Europa 
var Docklands Light Rail i London, en ombyggd 
godsjärnväg. Fördelarna med automatdriften är att 

Metroen i Köpenhamn
Upphöjd bana över spegeldammar 
(dagvattenmagasin)
Metroen har byggts ut som nätverkslän-
kar mellan Örestad/Öresundsbanan, 
Kastrup	flygplats,	Köpenhamns	
centrum samt lokal- och regionaltåg-
systemet.

Örestad, ett f.d. militärt övningsområ-
de, är byggt enligt stationsnärhetsprin-
cipen (Transit Oriented Development, 
TOD) med arbetsplatser och service 
mycket nära stationslägena.
Metron	byggdes	först	och	finansierades	
med tomtförsäljning och markvärdes-
stegringen som den ökade tillgänglig-
heten gav.

driftskostnaderna blir låga. En god trafikering med 
hög turtäthet kan därmed erbjudas under hela dygnet.

Spårtaxi
Spårtaxi, PRT Personal Rapid Transit, är automatba-
nor med små fordon. Eftersom de är förarlösa sys-
tem måste de ha helt separata banor. Ofta skisseras 
bansystem på pelare av kostnads- och stadsmiljöskäl. 
Fordonen kan naturligtvis även köras på egna banor i 
markplanet samt i tunnlar under mark samt integreras 
i byggnader (www.podcar.org).
 Ett intressant förslag till spårtaxi mellan Uppsala 
nya resecentrum och Akademiska sjukhuset tagits 
fram. Stråket beräknas öka kollektivtresandet med 
27 % i berörda relationer. Banan antas även kunna 
användas för sjukhusets interna transporter. Samhälls-
nyttan anges vara 2,5 gånger högre än investeringen. 
Driftskostnaden anges kunna ge ett kraftigt positivt 
driftsnetto med nuvarande biljettpriser (Andreasson 
2010). 
 PRT - system är enkla att integrera i nybebyg-
gelse och vid omfattande ombyggnader. Då finns även 
möjligheter till medfinansiering från ökade fastighets-
värden och nyexploatering. I befintlig miljö fordras 
gaturum där pelare kan placeras, plats för eventuella 
stationer, trappor och hissar samt att insyn mm kan 
accepteras om pelarlösningar används.
 Hög turtäthet och trafikering dygnet runt kan er-
bjudas med mycket låg driftskostnad. Restiderna blir 
kortare än för andra linjebundna system eftersom resan 
har få eller inga stopp på vägen och kortaste väg väljs. 
Nackdelar är att utbyggnaden kan vara komplicerad 
och kostsam samt att finmaskigt nät fordras även i 
befintlig bebyggelse för att kunna utnyttja systemför-
delarna.
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Mycket talar för att det går att  
uppnå den effekt man avser med den så 

kallade ”spårtrafikfaktorn” med ett  
högkvalitativt lokalt bussystem, som  
binder samman arbetsplatser, service,  
centrum, affärsutbud och bostäder på  

ett genomtänkt och rationellt sätt.

”
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LRT och BRT används i Sverige med en viss urvattning. 
Här görs därför en kort genomgång av dessa begrepp eftersom 
de ofta refereras i olika avseenden.

LRT, Light Rail Transit
LRT jämställs i Europa och internationellt med 
förortsjärnväg, kallas ibland även för ”Metro light”, 
särskilt när fordonen framförs i tunnlar. Light syftar på 
en jämförelse med Heavy Rail, vanlig tågtrafik. LRT 
- fordonen är dock relativt tunga. De väger nästan 40 
ton, ca 440 kg per sittplats (låggolvsvagn M32/Sirio i 
Göteborg).
 Moderna LRT-fordon är 2,65 meter breda (buss 
2,55 m). Minimiradien för reguljär drift (låg hastig-
het) är 25 m, helst 40 m eller mer. De stora radierna 
behövs för minskat slitage, urspårningsrisk och 
kurvskrik samt för att fordonen ska kunna hålla en 
godtagbar hastighet. Fördelarna är att banan får en 
mjuk linjeföring. Det kan och bör man naturligtvis 
även ge en busslösning för att få god åkkomfort.
Spårvägsplattformarna behöver vara 35 cm höga 
för nivåfritt insteg och helst 3 m breda. Spårvagnar 
använder likström i gatumiljö av säkerhetsskäl. Det 
innebär att likriktarstationer behöver finnas med 2 – 3 
km avstånd för att klara strömförsörjningen. Trådbus-
sar kan använda samma elsystem.
 Tåglängderna för LRT på egen bana är oftast upp 
till 40 meter men kan även vara det dubbla för att nå 
mycket hög transportkapacitet på en avskild bana. I 
gatumiljö begränsas vagnslängden ofta till 32 m. Det 
kan ändå vara svårt att hitta hållplatslägen i befintlig 
stadsmiljö av utrymmesskäl.
 LRT - fordonen kan även användas i blandtrafik 
men tappar då mycket av sina framkomlighets- och 
kapacitetsfördelar om de inte kan ges en exklusiv 
köryta i gaturummet. Såväl bredd, längd, kurvradier 
samt krav på god hållplatsutformning/lokalisering gör 
det svårt att få plats med dem i befintliga gaturum 
även om biltrafiken stängs ute. 
   LRT blandas ofta ihop med gatuspårväg i blandtra-
fik (tram, Strassenbahn). Även om de har egna körfält 
mellan korsningarna blir framkomligheten beroende 
av biltrafiken och korsande gång och cykeltrafik. I eu-
ropeiska städer används oftast 2,3 m eller 2,4 m smala 
fordon samt fordonslängder på maximalt 32 meter.
 LRT – fordon och gatuspårvagnar kan köras på 
järnvägsspår (normalspår med 1435 mm spårvidd). 
De kan också använda järnvägssystemets elförsörjning 
med en transformator som tar ner växelspänningen till 
lämplig nivå (750 V) och likriktarutrustning. System-
konceptet kallas Tram-train eller på svenska Duo-
spårväg.
 LRT-fordon får dock inte användas ihop med 
vanlig tågtrafik samtidigt om de inte uppfyller UIC:s 
och nationella säkerhetskrav. Det innebär att LRT -for-
donen i så fall behöver byggas och utrustas på samma 

sätt som de betydligt dyrare järnvägsfordonen.  
   Tram-train/duospårvägar i ”samdrift” med tåg-
trafik använder därför Track-Sharing, dvs. utnyttjar 
samma spår. Eventuell tågtrafik stängs av då spårvag-
nen kör på spåret och vice versa. Ett praktiskt problem 
är att plattformshöjden är olika. En separat plattform 
för duo-spårvagnen behövs i ena änden av tågplattfor-
men vilket kan ge långa gångavstånd om man inte kan 
ordna bytet tvärs plattform (som med buss).
 Spårväg har driftskostnads- och energifördelar vid 
stora resandeströmmar. Vid lägre flöden kan bussbase-
rade system vara fördelaktigare enligt Transportöko-
nomisk Institutt i Norge (Fearnley et al 2008). De 
höga kapital- och driftskostnaderna för spårvagn vid 
låga flöden riskerar leda till lägre turtäthet än för buss 
vilket är en nackdel för resandeutvecklingen.

BRT - Bus Rapid Transit
Även BRT-konceptet kallas ”metro light”. Det 
utvecklades i USA i början av 1950-talet och avsåg 
ursprungligen ett sätt att skapa ett avsevärt billigare, 
metroliknande system med bussar på helt separata 
bussvägar. Internationella definitioner av BRT förut-
sätter också det (Levinson et al 2003, Wright & Hook 
ed. 2007).
 En av de mest kända BRT-lösningarna är Curitiba 
från 1970-talets början där stadens centrala delar 
byggdes upp kring ett högklassigt busstråk på egen 
bana i markplanet med höga plattformar. Utmed 
stråkets centrala del gavs i stort sett fri exploaterings-
rätt som användes för att finansiera systemet (metrout-
byggnaden i Köpenhamn finansierades på samma sätt).
 Det som lätt glöms bort är att hela Curitiba har ett 
väl förgrenat och yttäckande, hierarkiskt uppbyggda 
busslinjenät vilket är en förutsättning för systemets 
höga utnyttjande. Systemet har mest blivit känt för 
sina cirkulära ”väderskydd” för förvisering, snabbt och 
nivåfritt insteg. 
 Ett extremexempel är Transmilenio i Bogota. Det 
är en fyrfältig bussmotorväg som ersatte en tidigare 
planerad bilmotorväg genom centrala Bogota. Sys-
temet har planskilda gångvägar till stationerna och 
kan jämföras med järnväg eller metro. Kapaciteten är 
mycket hög, resandevolymer på drygt 40 000 resenä-
rer per dygn anges. Det förutsätter dock anslutande 
matarlinjer som för Curitiba.
 Även BRT-systemen (”Full-BRT”) är krävande mot 
stadsmiljön och kostsamma på grund av sin ”tunga”, 
helt separata infrastruktur. De har dock fördelen av att 
kunna använda standardfordon eller anpassade varian-
ter av dem. 
 Mycket detaljerade kunskapssammanställningar 
och anvisningar för planering och genomförande finns 
i BRT Planning Guide (Wright & Hook ed. 2007).



23

En användbar matris som sammanfattar vad som krävs 
av ett BRT-system har tagits fram av Karl Kottenhoff 
på KTH, se nedan:
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2.1.2  Kollektivtrafik i gatumiljö/blandtrafik 
inkl gågator

Karakteristiskt för dessa kollektivlösningar är att de 
är beroende av de förutsättningar blandningen med 
andra trafikslag ger dem - till skillnad från järnväg 
och metro som är särskilt utformade för att tillgodose 
sin trafikuppgift och som förutsätter ett helt avskilt 
körutrymme.
 LRT och BRT är i grunden också avsedda att ha 
egen bana/körutrymme. Förkortningarna har i Sverige 
dock kommit att avse även tillämpningar i blandtra-
fik, se föregående avsnitt.
 Gatuspårväg avser spårvagnar som framförs i 
blandtrafik. De kan ha egna körytor analogt med 
busskörfält/bussgator men är som bussar beroende av 
övrig trafik i korsningar och på blandtrafiksträckor. 
Det begränsar också deras framkomlighet och praktis-
ka färdhastighet och blir på samma sätt som för bussen 
beroende av framkomligheten i gatunätet.
 Det är idag inga stora skillnader i färdhastig-
het, komfort och regularitet mellan gatuspårväg och 
modernt utformad busstrafik med busskörfält, signalprio-
ritering i korsningar mm. Spårvagnen har en lagfäst 
företrädesrätt och tvingar sig till en viss prioritet i 
gaturummet som följd av sin storlek och tyngd. Med 
lokala trafikföreskrifter och fysisk utformning av gatu-
miljön kan man ge bussen motsvarande fördelar.
 Spårvagnen har kapacitets- och driftskostnadsför-
delar vid mycket stora resandeflöden (25 000 – 40 000 
påstigande/dygn). Glappet har dock minskat tack vare 
moderna ledbussar och dubbelledbussar. En modern 
dubbelledbuss kan ta maximalt 200 passagerare (Hess 
dubbelledtrådbuss). Motsvarande värde för en modern 
stadsspårvagn är 300 passagerare (Bombardiers Cobra). 
 Även om man för gatuspårväg oftast använder 
smala fordon (2,4 m) och korta vagnar (32 m) kvarstår 
de geometriska kraven för kurvor (> 25 m radie, se 
LRT i föregående avsnitt) samt svårigheten att hitta 
bra hållplatslägen där man vill ha dem. 

Relativt få studier verkar finnas av trygghet och 
trafiksäkerhet för spårvagn i gågatumiljö trots att 
s.k. spårvagnsgator utan allmän biltrafik är en ganska 
vanlig teknisk lösning.  Carmen Hass-Klau (2000, 
2003) refererar dock en studie där spårvagn upplevs 
vara tryggare i gaturummet än buss på grund av sitt 
distinkta läge i gaturummet.
 Om man korrigerar för antalet fordonsrörelser är 
dock olyckorna fler i genomsnitt för gatuspårvagn än 
för buss. Även nödbromssträckan är större. (Trafikkon-
toret Göteborg 2009). 
 För många är konventionell stadsbusstrafik 
i gatumiljö fortfarande förknippad med låg status, 
det man får ta till när inga andra möjligheter finns, 
otrygga hållplatser utan väderskydd, svårbegripliga 
tidtabeller och linjenätskartor (om de finns), bullriga 
och krängande fordon, långa, tröttsamma åktider samt 
bristande kvalitet i gång- och cykelvägar inkl cykel-
ställ till/från/vid hållplatsen.
 Den bilden behöver inte vara sann. Det finns idag 
stadsbussystem håller god kvalitet vad avser fordon, 
komfort, information, anpassning för funktionshin-
drade mm. Brister finns främst i den omgivning som 
busstrafiken arbetar i:

- Krokiga körvägar för att man tror att närhet till 
hållplats är avgörande för att man ska ta bussen och/
eller ogynnsam gatustruktur

- Låg färdhastighet, bristande prioritet av fram-
komlighet i korsningar och gatunätet, korta håll-
platsavstånd och ogynnsam utformning av hållplatser 
(bussfickor)

- Låg kvalitet på hållplatser/bytespunkter inklu-
sive väderskydd, information, vilmöjligheter, cykel-
parkering och ev. bilparkering, otrygg miljö med 
bristande belysning på och omkring hållplatsen

- Gång- och cykelvägar till och från hållplat-
sen; mörka, otrygga, bristande kvalitet, genhet och 
belysning samt närhet till och kontakt med viktiga 
målpunkter

Zürich Schweiz. Dubbelledbuss (Hess) 
ovan, stadsspårvagn t.h. (Bombardier)
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- Spridd lokalisering av aktivitets-/målpunkter som 
ger ett splittrat rörelsebehov som är svårt för kollek-
tivtrafiken att tillgodose

- Begränsad samverkan med andra färdsätt, 
nätverksbildning med lokal- och regional buss- och 
spårtrafik, gång- och cykelvägnät/förflyttningar, 
pendlarparkeringar, bilnät som ger hög prioritet för 
biltrafiken men ogynnsamma körvägar mm för kol-
lektivtrafiken (förbifartsleder, skyddszoner etc). 

Studier av säkerhet och trygghet för busstrafik i gåga-
tumiljö verkar vara sparsamt förekommande. Det be-
ror sannolikt på att det är ganska ovanligt att busstra-

fik kombineras med gågatumiljöer. Dock finns sådana 
lösningar sedan länge, bl.a. i Solingen i Tyskland.
 För kollektivtrafiken, även spårvagn, innebär det 
ju att fordonen behöver framföras med mycket låg 
hastighet och kommer att störas av fotgängartrafiken. 
Olycksfrekvensen är sannolikt mycket låg. Konflik-
ten/störningar mellan kollektivtrafik och fotgängare 
är sannolikt beroende av gaturummets bredd. Finns 
generösa sidoutrymmen längs kvarterssidorna är 
konflikten sannolikt betydligt mindre än i ett trångt 
gaturum.  

 Olika metoder kan användas för att tydligare defi-
niera busstrafikens läge i gaturummet:

Castellon, Spanien. Bussgatan(körytan har markerats mycket tydligt med en svagt nersänkt yta med en särskild belägg-
ning (orten har en omfattande produktion av keramiska plattor). Avfasade kantstenar av granit ger ett påkostat men 
mjukt	intryck	och	tillskott	till	miljön.	Det	underlättar	samtidigt	för	andra	trafikanter	att	röra	sig	fritt	i	gatumiljön.
Beläggningar med alltför hög ytjämnhet innebär dock risk för halka vid våt väderlek och nära noll grader.
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Valencia	Spanien.	Körytan	har	markerats	med	en	tydligt	avvikande	beläggning	och	färg	samt	pollare	-	mycket	vanligt	
utomlands för kantstensfria ytor för fotgängare och ge dem skyddade ytor. Genom att sätta pollarna tillräckligt tätt kan 
man hindra att bussgatan används som accessväg och att bilar kantstensparkerar.

Generellt bör körytan avskiljas med en särskilt 
beläggning och kontrasterande färg (mörk/ljus för 
synskadade) och kan förstärkas. Det gäller även för 

Valencia, gamla stan. Ibland	kan	man	behöva	markera	både	läge	och	körutrymme	i	gaturummet	för	att	säkerställa	att	
ytorna	inte	blir	blockerade	av	andra	fordon.	Busstrafik	i	trånga	miljöer	bör	dock	undvikas.	

spårväg inklusive viss vingelutrymme för att det inte 
ska kännas obehagligt när en spårvagn kör förbi.



27

2.1.3 Bussbanor, bussvägar och busskörfält

I Europa har ett intensivt utvecklingsarbete pågått 
i drygt 15 år i syfte att utveckla moderna kollektiv-
trafiklösningar med hög kvalitet och med bussfordon 
som utgångspunkt. Motiv och inriktning för utveck-
lingsarbetet har varit:

- Ökad framkomlighet, minskat breddbehov/exak-
tare sidoläge i gaturummet, stabilare färd och ökad 
komfort (”spårkvalitet”)

- Funktionsanpassning mellan fordon, infrastruktur 
och omgivning, främst nivåfritt insteg och noggrann 
angöring av hållplatskanten (”metrokvalitet”)

- Fordon/fordonssystem med modern image och hög 
komfort inklusive information

De två första punkterna har nära samband med var-
andra. Flera system för yttre styrning har utvecklats 
som i varierande grad förutsätter eget körutrymme, 
särskild bana eller infrastruktur samt ger mycket goda 
förutsättningar för en noggrann hållplatsangöring 
(Bjerkemo 2000, 2007). De mest intressanta är:

- Kantstödsstyrda fordon (Obahn, Spuhrbus, Curb-
guided buses – kärt barn..)

- TVR/GLT och TransLohr

De bygger på en yttre mekanisk styrning via in-
frastrukturen som ger en mycket exakt styrning av 
fordonet inklusive sidoläge i gaturummet och exakt 
hållplatsangöring. Det finns även system för indirekt 
styrning som
- induktion/styrkabel i körbanan

- optiska, målade markeringar (vita) på körbanan

- magneter nerfrästa i körbanan

De yttre markeringarna fungerar endast som referens-
punkter och förutsätter att en omborddator tolkar 
informationen och skickar signaler till styrsystemet.
 Försök med induktionsstyrning har hittills inte vi-
sat tillräcklig exakthet och säkerhet (Bjerkemo 2000, 
2007). Utvecklingen av elkraftöverföring till fordonen 
via kablar i körbanan med induktionsteknik kan dock 
i framtiden tänkas innebära att bättre teknik utveck-
las. 

 Optisk styrning bygger på vitmålade markeringar 
i körfälten som referenser samt avancerad bildbehand-
lingsteknik. Datorn i fordonen behöver därför kalibre-
ras in för en exakt hållplatsangöring. Markeringarna är 
billiga men själva styrsystemet är dyrt. Kostnader på 
ca 200 000 Euro per fordon har angivits.
 Av naturliga skäl fungerar det optiska styrsystemet 
inte särskilt väl vid snö och is på körbanan, häftiga 
regn- och snöfall samt när ett annat fordon ligger nära 
framför bussen. I Orleans i USA har man även haft 
problem med värmedallringen i luften över körbanan 
varma sommardagar.
 Magneter nerfrästa i körbanan används som refe-
renspunkter i Phileasfordonen, se avsnittet om fordon 
nedan. Även i detta fall måste fordonens styrdatorer 
kalibreras in i förhållande till körvägen och referens-
punkternas läge. Magnetstyrningen bör ha goda för-
utsättningar att fungera i måttligt svårt vinterväglag 
och dålig väderlek. Tester har dock inte utförts.
 Inget av de indirekta styrsystemen innebär att nor-
malbredden för en bussväg/bussgata (7 – 7,5 m) kan 
minskas 
 Obahn - systemet, kantstödsstyrning, utvecklades 
i Essen 1980 och används fortfarande med moderna 
bussar. Tankar/planer finns inte på att avveckla 
systemet vilket antytts i utländska forskarrapporter. 
Tekniken har blivit särskilt populär i Storbritannien 
där världens f.n. längsta bussbana nyligen tagits i drift 
(Cambridgeshire BusWay 2011). Utbyggnad av en 
liknande bussbana i Luton pågår. Se även Bjerkemo 
2000, 2007.

Ursprunget till namnet O-bahn är oklart. Troligen en 
förkortning av Oberleitungsbahn eftersom man i Essen 
experimenterade med trådbussar som skulle kunna använda 
samma gatuutrymme och trafikera tunnlarna för spårvag-
narna under Essens centrum.

Styrtekniken innebär att konventionella bussar utrus-
tas med små styrhjul framför framhjulen och styrs av 
10-12 cm höga sidostöd (Bjerkemo 2000, 2007 m.fl.). 
Kostnaden per fordon för att montera styrhjul är låg och 
anges vara i storleksordningen 15 – 25 kkr. 

Vänster	bild:
 O-bahn med hållplats i mittremsan 
på Kray-motorvägen i Essen.

Höger bild:
Detaljbild av  styrhjul



28

Tekniken ger hög åkkomfort jämförbar med spårfor-
don samt höga prestanda (upp till 100 km/tim) på ett 
mycket smalt utrymme. Kantstöden kräver endast ca 
10 cm på var sida utöver fordonsbredden. Körbanorna 
är ca 50 cm breda (dubbelhjulsbredd). Utrymmet 
mellan dem samt mellan mötande bana kan gräsbesås, 
förses med dränerande singel eller ha samma belägg-
ning som körspåren.
 Med 30 cm utrymme för backspeglar blir total-
bredden (”fria rummet”) för en dubbelriktad bussbana 
endast 6,3 m och klarar hastigheter upp till 100 km/
tim. En konventionell bussgata behöver vara (minst) 7 
m bred. Modern spårväg/LRT behöver 7,5 m breddut-
rymme vid färd rakt fram.
 Banorna kan byggas med prefabricerade balk-
element eller glidformsgjutas. Färdiga typhand-
lingar finns. Den rationella byggtekniken innebär att 
kostnaderna för infrastruktur och fordon blir låga. 
Infrastrukturkostnaderna anges vara mellan något 
lägre till ca 10 % högre än för en traditionell bussväg. 
Där högre kostnader anges har man haft grundlägg-
ningsproblem som krävt pålning eller andra förstärk-
ningsåtgärder och/eller höga kostnader för broar och 
tunnlar.
 En strategisk fördel är att bussbanan behöver 
byggas enbart där den verkligen ger påtagliga vinster 
i restid och framkomlighet. Fordonen kan använda 

The Guided Busway Cambridgeshire. Bildkälla: www.cambridgeshire.gov.uk/transport/thebusway

bussbanan men också lämna/vara utan den samt 
användas av särskilda bussar enbart (profilering) eller 
valfria fordon. Det medger en effektiv användning 
av bussbanan samt enkel samverkan mellan lokala, 
stom- och expresslinjer samt möjlighet till yttäckande 
linjeförgreningar med tillgänglighetsfördelar i ytter-
områden, se Lutonexemplet i föregående avsnitt. 
 Ett tidigt och välkänt exempel är banan för kant-
stödsstyrda bussar i Adelaide (1986). Den ersatte en 
tänkt spårvägsutbyggnad i Torrens River Valley (Bjer-
kemo 2000). Samma fordon som utnyttjar bussbanan 
används på matarlinjerna till den. De kör som vanliga 
bussar i ytterområdena där framkomligheten i gatunä-
tet är god, kör sedan som direktbussar på bussbanan in 
till Adelaides centrum.
 En särskild, kundorienterad trafikeringsstrategi 
strategi formulerades:

- Kör nära kunderna i ytterområden…

- Sakta och försiktigt i centrum…

- ...men snabbt däremellan!

I Storbritannien har kantstödstyrda bussbanor blivit 
mycket använda på senare år, även som framkomlig-
hetsåtgärder i centrala stadsmiljöer (Bjerkemo 2007 
m.fl). En av de senaste tillämpningarna är Guided 
Busway i Cambridgeshire (www.thebusway.info)
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Den 25 km långa bussbanan (röd linje) har samma 
sträckning som en tidigare godsjärnväg. Ett av de 
viktigaste argumenten för bussbanan jämfört med 
LRT var att man kunde köra på gatunätet igenom de 
befintliga orterna (grön linje), nå högre tillgänglig-
het samt att även andra busslinjer kunde dra fördel av 
investeringen.

TVR/GLT-systemet utvecklades av Bombardier 
omkring 1990. Fordonen styrs av ett vertikalt styrhjul 
under fordonet och en central räl i gatan. Det ger ett 
exakt läge i gaturummet med samma fördelar som för 
spårvagn. Fordonen kan dock köra utan styrskenan i 
ytterområden, använda bussdepåer utan spåranslut-
ning samt klarar enkla omläggningar vid gatuarbeten 
och ev. fordonshaverier.
 Systemet introducerades i Nancy i Frankrike med 
mycket kort framförhållning inför ett lokalval. Det 
avsåg ersätta ett äldre trådbussystem som de nya 
fordonens elsystem inte var avsett för. Flera andra 
misstag gjordes i det forcerade införandet som ledde 
till att systemlösningen fick mycket negativ publicitet 
(Bjerkemo 2007).

Cambridge Busway med bilfällor

Cykelparkering med ramlåsning, väderskydd och belys-
ning vid hållplatserna

Systemet finns även i Caen i Frankrike där systeminfö-
randet genomfördes med hög kompetens och omsorg 
i lugn takt. Systemet körs som ett metrosystem på 
mark med full spårstyrning på två korsande linjer. 
Turtätheten är mycket hög (7,5 minuter) och har gett 
påtagliga resandeökningar.

TVR i Caen. Samtliga hållplatser är väl utrustade med 
realtidsinformation, biljettautomater mm.
Foto: Bjerkemo Konsult 2008,  
nedan Bombardier 2002
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Viktiga faktorer för valet av system i Caen var att 
fordonen klarar branta lutningar (gummihjul), att 
befintliga bussdepåer kan användas samt att systemet 
ger den kapacitet och standard som bedömdes rimlig i 
förhållande till kostnaderna (Bjerkemo 2007).
 Den negativa publiciteten i Nancy tvingade 
Bombardier att lägga ner fordonsproduktionen. Caen 
vill köpa ytterligare fordon men Bombardier kräver 
en serie på 20 fordon för att återuppta produktionen 
inklusive förnyelse av fordonet.

TransLohr är en likartad lösning med styrning via en 
mitträl och snedställda styrhjul under fordonen. Gum-
mihjulen och styrmekanismen ger en mycket tyst och 
vibrationsfri gång. Styrrälen fräses enkelt ner i gatan 
och gjuts fast i en plastkomposit som även hindrar 
frätande läckströmmar (Bjerkemo 2007,  
www.translohr.com).
 Fordonen är 2,2 m smala med korta vagnkorgar för 
att lätt kunna passas in i trånga gatumiljöer. Kurvra-
dien är endast drygt 10 m, mindre än för en stadsbuss. 
Golvhöjden är endast 25 cm vilket gör det lättare att 
skapa nivåfritt insteg i befintliga gaturum. Antalet 
vagnkorgar kan lätt ökas stegvis från 3 till 6 (130 till 
340 passagerare, 25 till 45 m långa vagntåg).

Systemkostnaden anges vara ca 75 % av ett tradi-
tionellt spårvagnssystem. Det är främst den enklare 
anpassningen till stadsmiljön som ger fördelar med 
lägre kostnader för spårbyggnad och mindre intrång i 
stadsmiljön. Uppgradering av kollektivtrafiken i äldre, 
trånga stadsmiljöer är systemets viktigaste marknads-
nisch.
 Ursprungligen avsågs fordonen kunna släppa styr-
rälen som för TVR-fordonen men den ambitionen har 
slopats av teknik- och marknadsskäl. Det innebär att 
Translohr-systemet idag enbart är ett modernt gum-
mihjulsburet spårvagnssystem med hög miljö- och 
stadsanpassning.
 Separata busskörfält börjar bli vanliga i Sverige, 
dock främst som lokala framkomlighetsåtgärder på 
kritiska ställen. En väsentlig erfarenhet utomlands och 
från BHLS - projektet EU- Cost Action TU 603 (Finn 
B, Heddebaut O, Kerkhoff A, Rambaud F, Loozano O 
S, Soulas C ed. 2011) är att de helst bör vara tydligt 
markerade och konsekvent genomförda som samman-
hållna stråk genom hela tätorten.
Bussförarna kan då hålla en mjuk och effektiv körning 
hela vägen och ge resenärerna en god komfort och 
upplevelse av resan. Det är också väsentligt att förarna 
hävdar sin företrädesrätt och att körutrymmet är ex-
klusivt för dem för att begränsa missbruk av körfälten. 

Translohr i Clermond-Ferrand. Bildkälla: www.translohr.com
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Dublin, Still Organ Road. Busskörfälten går konsekvent från ytterkant till ytterkant av tätorten och ger en tydlig infor-
mationseffekt	mot	resenärer	och	övriga	trafikanter	–	kollektivtrafiken	finns	där.	De	ger	förutsättningar	för	en	mjuk	och	
effektiv	körning	där	förarna	tydligt	kan	hävda	sin	rätt	.	Om	en	bil	ligger	före	i	körfältet	lägger	sig	dubbeldäckarna	(Volvo)	
kloss	bakom	bilen	som	försvinner	ganska	omgående.	Den	höga	standarden	på	busstrafiken	på	Irland	innebär	att	rese-
närerna	har	något	högre	preferenser	för	busstrafik	än	spårtrafik.
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Dublin, O’Connel Street. Även på den centrala affärsgatan har bussarna en självklar plats med egna körfält tillsam-
mans	med	cyklar.	Bussarna	är	alltid	prioriterade	i	trafiksignalerna.	Ca	700	bussar/dygn	passerar	genom	centrum.

I Lorient i Frankrike har man utvecklat en teknik som 
kallas ”virtuella” bussgator. Det innebär att man med 
busskörfält före korsningarna och/eller trafiksignaler 
med prioritet för bilarna (så man blir av med dem) 
ser till att bussarna blir först in på en gatusträcka. 
Om bussen stannar vid en hållplats får bilarna stanna 
bakom den eftersom de inte kan köra om bussen. Att 
det kör bilar efter bussen gör ju ingenting…
 I Triskellprojeket i Lorient har man gett bussga-
torna en mycket hög ytjämnhet (plan yta) och und-
viker tvärfall för att ge resenärerna hög komfort. Om 
en tvärgata korsar får den anpassa sig till bussgatans 
geometri.

 Man använder även genomkörning av rondeller för 
att ge bussarnas körväg hög komfort och framkomlig-
het. Bilarna får väja mot bussarna med enkla väj-
ningslinjer inne i cirkulationsplatsen vilket fungerar 
utmärkt. För att undvika konflikter med trafikreglerna 
för spårvagnar kallar man dock korsningarna med 
sedvanligt fransk fiffighet för ”runda korsningar..”.
 Genomkörning av rondeller används även för 
vänstersvängar. Bussen får då en mjuk körning genom 
rondellen som för en spårvagn istället för den kräng-
ande höger-vänster-högersvängen i ena riktningen. 
Fördröjningar och eventuella stopp försvinner.



33

Lorient Frankrike. Central bussgata med hög ytjämnhet och genomkörning av rondellerna och väjningsplikt för bilarna 
mot bussgatan, ”runda korsningar”.

Lorient Frankrike.	Man	har	byggt	en	buss-	och	cykelbro	över	floden	för	att	binda	samman	bebyggelsen	på	båda	sidor.	
Bussarna ges prioritet vid landfästena så de blir först in på bron. Att bilarna får köra bakefter gör väl inget, det är ju 
ändå en buss- och cykelbro… 



34

2.2 Bytespunkter, information
Vanligen avses byten i kollektivtrafiksammanhang 
byten mellan olika kollektiva färdsätt, främst mellan 
det egna trafikslaget, buss, tåg, spårvagn etc. Varje 
hållplats är dock alltid en bytespunkt mellan minst 
två färdsätt som tillsammans svarar för den allra 
största bytesvolymen.
 En daglig tur och returresa, exempelvis till arbete 
eller skola innebär minst 4 byten och gång- eller 
cykelförflyttningar. Om flera ärenden eller resor utförs 
samma dag eller byten behöver ske mellan olika kol-
lektivtrafikfordon växer antalet byten snabbt.
 För individuella färdsätt som bil och cykel är 
gångförflyttningarna oftast mycket korta, har försum-
bar betydelse för den totala restiden samt sker oftast i 
en känd, trygg miljö nära bostaden eller arbetsplatsen. 
Delförflyttningarna försvinner därför lätt i resenärens 
upplevelse av resan och val av färdsätt.
 En väsentlig insikt är därför att kollektivresan all-
tid är en del i en reskedja där färden i kollektivfordonet 
bara är en länk av flera. Bytespunkterna är väsentliga 
entréer till kollektivtrafiken och accessportar till de mål, 
aktiviteter, som är skälet till resan.
 Fungerar inte färden till entrén, bytet samt för-
flyttningen från accessporten till det egentliga målet 
förlorar reskedjan sin mening. Reskedjan behöver 
också stödjas av en obruten informationskedja i olika 
former från startpunkten därhemma till målet/akti-
vitetspunkten. Bryts den, bryts även reskedjan eller 
förlorar i betydelse och attraktivitet.
 Bytestiden sätts ofta till halva turintervallet för 
stadstrafik. Även vid 10-minuters turtäthet blir den 
genomsnittliga bytestiden betydande. Den upplevs 
2-3 gånger mer negativ än åktiden i fordonet (Sjö-
strand 2001 m.fl.)
 Bytestiden upplevs som ineffektiv tid spilltid i en 
ofta inte så tilltalande miljö. I samhällsekonomiska 
kalkyler ges bytestiden vikten 2 + ett bytesstraff på 5 
minuter (SIKA 2009). I en överslagskalkyl för Skåne 
uppskattades det samhällsekonomiska värdet för i 
genomsnitt 5 minuters bytestid för dagliga resor till 
ca 3 miljarder kronor per år. Det visar att det finns en 
påtaglig samhällsekonomisk potential för förbättring-
ar och effektivisering av bytespunkter. 
 En tydlig trend finns idag för att resenären föredrar 
aktiviteter under resan som också minskar upplevelsen 
av restiden. Arbeta och studera gör man i genom-
snitt bara ca 5 minuter per resa men är betydelsefullt 
och tar det mesta av tiden för de som gör det. Aktiv 
förströelse, läsa, se på video, planera sin tid är vanligt 
liksom socialt umgänge/tala i mobiltelefon (Fahlén et 
al 2010).
 Resultaten indikerar tydligt att möjligheten till 
avkoppling, sociala kontakter, arbete och studier är 
väsentligt även för bytespunkter där personer kan 

komma att vistas mer än den korta stund själva bytet 
kräver. En tydlig internationell trend är att ge tillgång 
till internet samt allmän information, inte bara trafik-
information, på strategiskt placerade monitorer.
 Dziekan och Kottenhoff (2007) har visat att real-
tidsinformation busshållplatser minskade den upplevda 
väntetiden med 20 %. Även dessa resultat pekar på att 
”förströelse” och god info ger trygghet påverkar den 
upplevda bytestiden, själva resupplevelsen.
Det finns ganska mycket forskning och sammanställ-
ningar av vilka funktioner, utrustning, yttre funk-
tioner som bör finnas för olika typer av bytespunkter 
(Bjerkemo & Serder 2011 m.fl.). Däremot finns 
relativt lite undersökningar och utvärderingar av hur 
olika komponenter bör pusslas ihop, hur en verkligt 
bra bytespunkt bör se ut.

Generella utformningskrav/principer är:
- Öppen, ljus, överskådlig miljö som upplevs som  
 trygg
- Enkel, fattbar, helst självförklarande funktion
- alternativa access- och potentiella flyktvägar
- Tydlig relevant information inkl belysning så den 
 kan läsas och förstås av både vuxna, barn och  
 handikappade
- Prydlig, trivsam, ”ombonad, omtänksam”, 
 välstädad miljö

Teknik och system för noggrann kantstensangöring är 
idag väl utvecklade som ger nödvändig tillgänglighet 
för funktionshindrade men också ökad bekvämlighet 
och komfort för samliga resenärer, minskar olycksris-
ker och snabbar på avstigning och påstigning.
 Förutom styrsystemen i föregående avsnitt kan 
olika typer av kantstensutformning användas. Kassel-
kantstenen är mycket använd. Föraren känner då när 
framhjulet touchar den rundade nedre kanten på kant-
stenen utan att däckslitage uppstår. Även styrlinjer i 
busskörfältet som chauffören kan följa används.
 En viktig förutsättning för god hållplatsangöring 
är att fordonen kan angöra kantstenen med s.k. rak 
körning så att hela bussidan inklusive bakdörrarna kan 
komma tätt intill kantstenen. Den tekniken används 
för s.k. klackhållplatser där kantstenen flyttats ut i 
körfältet. Istället för att bussen kränger och tappar fart 
när den kör in i en bussficka (2-3 sekunders tidsför-
lust) kör den endast rakt fram och stannar (som en 
spårvagn).
 Tekniken kan med fördel användas för att skapa 
ett modernt hållplatsområde (”dubbel stopphållplats”) 
vilket ger kollektivtrafiken fördelar och tydlig identitet 
i gaturummet.
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Neue Mitte, Oberhausen Tyskland. Gemensam bytes-
punkt för bussbana med spårväg.
Föraren kör med vänster hjul på den vita ledlinjen så att 
bussen angör tätt intill plattformskanten.
 Bussarna använder den gemensamma buss- och 
spårvägsbanan mellan Oberhausens gamla centrum 
och	det	nya	kontors-	och	köpcentrat	Neue	Mitte	som	
ersatt en äldre stålindustri i ett halvcentralt läge.
 Därmed får man en bättre samverkan mellan de två 
centrumområdena	och	en	bra	pendlarparkering	i	Neue	
Mitte för den gamla stadskärnan tack vare buss- och 
spårvägsbanan som binder ihop de två stadscentrumen.

Klackhållplats, Liane-projektet i Lille, Frankrike
Några	P-platser	har	tagits	bort	och	ersatts	med	en	
fredad hållplatsyta som också gör det enkelt för bussen 
att angöra den.
 Parkering utmed busskörfält bör dock undvikas för 
att inte störa bussens framkomlighet.
	 Lösningen	är	yteffektiv.	Inga	in-	och	utkörnings-
sträckor behövs. Det är lätt att få plats med cykelparke-
ring strax före eller efter busshållplatsen.

Utvecklad hållplats i Lille, Frankrike. De yttre körfälten 
används som hållplatsytor mitt emot varandra. Före och 
efter hållplatsen är mittkörfälten busskörfält.  Bussarna 
kör rakt fram och angör enkelt hållplatsen med god 
komfort.
 Bilarna får utnyttja bussarnas köryta vid hållplatsen 
men vänta bakom bussar som stannat. De får sedan 
vika av in i de yttre körfälten med kantstensparkering 
och god tillgänglighet till fastigheterna. 
	 Funktion	och	identitet	för	kollektivtrafiken	kan	
stärkas om hela hållplatsområdet och körytan ges en 
särskild utformning samt exempelvis röd asfalt på de 
centrala busskörfälten. 
 Övergångsställena behöver och kan lätt ges en hög 
säkerhet i anslutning till hållplatsen.
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I de fall yttre körbanor används förbi plattformar-
nas yttre sidor (vanlig spårvägslösning) utgör de en 
påtaglig säkerhetsrisk. De kan då behöva säkras med 
trafiksignaler samt hastighetsbegränsning till 30 km/
tim.
 På Nantes BusWay har man valt att göra en kraftig 
hastighetsdämpande sidoavvikelse för bilkörfälten 
strax före plattformarna vilket också behövs för att få 
plats med dem. Säkerhetseffekten är påtaglig, man har 
ännu inte haft någon allvarlig olycka på 6 år jämfört 
med de tre spårvägslinjernas 1-2 allvarliga olyckor per 
år.  
 Nivåfritt insteg som för metro och LRT kan också 
användas i ett bussystem. Den regionala bussbanan 
Zuidtangent i Nederländerna (numera R-net) använ-
der 30 cm höga kantstenar. För att kantsten och buss-
bana inte ska sätta sig ojämnt gjuter man in rostfria 
dymlingar i betongen. Man slipper då de nivåskillna-
der som kan uppstå även i ett spårsystem genom att 
hjul och räler med tiden slits ner.

Nörrebrogade Köpenhamn
En hel kvarterlängd har 
gjorts om till ett hållplats-
område. Plattformarna 
är förskjutna för att få 
plats med den kraftiga 
cykeltrafiken	mot	centrum.	
Lösningen ger hög prioritet 
åt	cyklar	och	kollektivtrafik	
eftersom bilar inte får köra 
igenom.

Zuidtangent Amsterdam, Nederländerna
Hållplatserna har 30 cm höga kantstenar för nivåfritt 
insteg. Det underlättar väsentligt för rullstolsburna, ger 
ökad komfort för övriga resenärer och snabbare påstig-
ning.
	 Utmed	kantstenen	finns	slitsar	för	god	vattenavrin-
ning. Hjulhusen på bussarna är försedda med särskilda 
borstar	för	att	undvika	vattenstänk	på	resenärerna	–	
och extra omtanke om dem.
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Bytespunkter är ofta utformade ur ett fordons- och 
trafikeringsperspektiv där resandefunktioner, komfort- 
och trivselaspekter lätt kommer i skymundan.
 Bytespunkten Busaras i Dublin för regionbussar är 
ett bra exempel på en resenärsorienterad utformning. 
Över varje utgång, ”gate” finns tydlig och lättläst in-
formation med linjenummer, destination och avgångs-
tid. Bussarna angör med sågtandsuppställning utanför 
fasaden.
 Svenska bytespunkter med dockning för fordonen 
använder samma gate-princip men väntutrymmet är 
oftast utformad som en korridor som inte ger en lika 
god överblick och möjlighet till väntan på avgång 
strax utanför (jämför gaten på en flygplats). 
 Stadsmiljön runt bytespunkten påverkar upple-
velsen av resan och resandet sannolikt i större grad än 
vi inser. Av de resandeökningar på 25 % som en ny 
trafiklösning för Scott Hall Road i Leeds gav kunde12 
% hänföras till förbättringar av själva kollektivtrafiken 
(bättre framkomlighet, restid).
 Resterande 13 % av resandeökningen tillskrevs 
förbättrad stadsmiljö och tillgänglighet till håll-
platserna (Daugherty, Balcombe 1999). Gång- och 
cykeltunnlar/broar togs bort och ersattes med över-
gångsställen i plan som ökade tillgängligheten till 

Bytespunkten	Busaras	i	Dublin,	Irland	med	hög	passagerarkomfort	-	stor,	ljus	rymlig	hall	av	flygplatstyp	med	fokus	på	
resenären,	lättfunna	avgångsplatser,	tydlig	information.	Den	höga	kvaliteten	på	busstrafiken	på	Irland	gör	att	resenä-
rerna	i	något	högre	grad	föredrar	busstrafik	framför	spårtrafik	(Kottenhoff,	Byström	2010).

hållplatserna tillsammans med en allmän förnyelse och 
höjning av kvaliteten i gatu- och stadsmiljön.
 I WRIP-metoden, Whole Route Implementa-
tion Plan som tagits fram i Manchester för arbetet 
med Quality Bus Corridors, QBC, strävar man efter 
att skapa tilltalande och funktionella hållplatser och 
accessvägar dit (GMPTE 2008). Man menar att de är 
resenärens ”1st Contact”, det som ger resenären och 
potentiella kunder förstahandsintrycket av och säljer in 
kollektivtrafiken.
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Grundprincipen är att man ska arbeta med stadsmil-
jön, framkomlighet och tillgänglighet till hållplatser-
na utmed hela stråket samt minst ett kvartersdjup på 
ömse sidor. Det har hittills lett till nästan 20 % ökat 
resande och - som oväntad bonus - lika stor olycksre-
duktion.
 En ofta bortglömd aspekt är belysningen i och 
omkring väderskyddet/bytespunkten inklusive ac-

cessvägar och cykelparkering. Gatubelysningen 
dimensioneras i Sverige ofta för att ge föreskriven be-
lysningsstyrka på bilkörbanan där fordon med starka 
strålkastare kör. Särskild belysning på gångbanor och 
runt bytespunkter är mindre vanlig. Det ger lätt ett 
kusligt intryck när skyltfönstren släcks sena kvällar. 

QBC Manchester, Storbritannien
280 km busskorridorer, 120 M€
Fokus på hållplatser (1st contact)
30 nya och 245 förbättrade korsningar
125 nya, 30 förbättrade GC-korsningar
23 km cykelbanor
19,8 % ökat resande
19 % olycksreduktion
Källa : PMPTE 2008, Rabuel Sebastien

Bryssel, Belgien
En väl upplyst hållplats ökar tryggheten 
och stärker känslan av omtanke.
	 I	väderskyddet	behövs	belysning	för	
att kunna läsa kartor och tidtabeller, väl-
placerade på rätta höjder med tillräckligt 
stor stilgrad som gör dem lättlästa av 
barn, rullstolsbundna, synskadade och 
alla oss andra.
 Omgivning och accessvägar bör vara 
välbelysta för att resenärerna inte ska 
känna sig utsatta. Bussföraren kan lätt 
se	om	det	finns	resenärer	där,	slipper	
bromsa in om ingen vill av eller på.
	 Väderskyddet	och	belysningsstolpen	
på bilden är av modern tillverkning och 
valts för att passa in i den historiska 
miljön.
 Stadskarta och cykelställ saknas.
Foto:	Bjerkemo	Konsult	2007
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Information!
En väsentlig del i trygghets- och resupplevelsen är att 
”ha kontroll”, känna att man är på rätt väg, i tid etc. 
Det gäller även visuell miljö samt kompletterande fast 
och dynamisk information. Den behöver både vara 
både vägledande + bekräftande samt gälla hela reskedjan. 

Från
- Resmöjlighetsinfo i bostaden, var bytespunkten finns,
- Vägvisning till bytespunkten, var ev. cykel- och  
  bilparkering finns,
- Markerade entréer, klocka/tid, avgångsplatser,  
  resservice,
- Bytesinformation till andra trafikmedel

Till
- Vägvisning till utgångar, information om och vägvisning  
  till målpunkter. 

Dziekan (2008) indelar vår kognitiva förmåga att upp-
fatta och dra nytta av information i 4 funktionskrav:

- Synbar (iögonfallande), uppfattbar  
 (urskiljningsbar)

- Läsbar, tydlig

- Begriplig, fattbar, allsidig/relevant

- Trovärdig, förtjänstfull

Dziekan lyfter förutom synbarheten i stadsmiljön även 
fram konsekvenserna av vår begränsade mentala kapa-
citet att uppfatta information:

- Informationen uppfattas selektivt

- Vi hanterar informationen sekventiellt

- Vårt arbetsminne och kapacitet att hantera infor- 
 mation leder till slumpmässigt agerande om infor- 
 mationen inte är enkel och väl strukturerad

Det sistnämnda är särskilt viktigt för kognitivt funk-
tionshindrade. 
 Inom en bytespunkt för flera färdmedel behövs 
en väl genomtänkt informationsstruktur. Grundläg-
gande är en enkel, naturlig, tydlig fysisk utformning. 
Visuell ledning, exempelvis att man ser fordonen, kan 
överblicka entréer och utgångar ger vanligen starkare 
information än skyltar.
 Det innebär att man vid utformningen medvetet 
bör ge vissa funktioner, identitetsbärare, en tydlig 
utformning och placering i väntemiljön. Exempel på 
informationsbärare kan vara synliga hissar, välplace-
rade biljettautomater samt avgångsinformation vid 
ramper/trappor som leder ner/upp till aktuell platt-
form, se Bjerkemo & Serder 2011.
 Viktiga vägvalspunkter behöver identifieras och 
förses med relevant och tydlig information,  vägvisning 
och bekräftelse på att man är på rätt väg som komple-

ment och förstärkning av den visuella miljön. Det är 
väsentligt att informationen placeras väl synlig från 
alla relevanta riktningar.     
 Klocka är tillsammans med toaletter de mest 
efterfrågade kompletterande funktionerna för en 
bytespunkt. Klockan bör vara analog (men digitalt 
styrd) för att inte förväxlas med digitala avgångs- och 
ankomsttider.
 För större bytespunkter bör den klassiska stations-
klockan placeras direkt över entréerna för att vara väl 
synbar och markera entréns läge. Utöver tidsinformatio-
nen får trafikanten en bekräftelse på var entrén finns, 
att man är på rätt väg samt om man är i god tid eller 
behöver lägga på en rem. Om utrymme finns kan man 
även visa de närmaste avgångstiderna + destinationer 
för att ytterligare sälja in bytespunktens användning. 

Victoria Station i Manchester, Storbritannien
Förutom den vackra utsmyckningen säljer informationen 
in	det	som	är	viktigt	för	kollektivtrafiken...	
- användbarheten via destinationsnamnen. 

Citybussarna Jönköping 
Hållplatsskylten annonserar bytespunkten mycket tydligt 
i	gaturummet	och	marknadsför	kollektivtrafiken.
 Avgångsinfon kan läsas på håll så man vet om man 
hinner köpa en tidning eller bör skynda på.
Tid till närmsta och efterföljande avgång visas. Analog 
klocka saknas men skulle lätt fått plats runt om länstra-
fikens	logotyp.	
 Hållplatsnamnet kan som alternativ placeras över 
klockan eller på väderskyddets kanter .
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För mindre bytespunkter kan hållplatsskylten utfor-
mas så att den innehåller en analog klocka samt digi-
tal visning av avgångstider och destinationer, ev. även 
försening o/e tid till nästa avgång på linjen.
 Använder man traditionella monitorer för trafik-
information bör de placeras inne i väderskyddet så att 
de varken utsätts för direkt solljus eller motljus för 
god läsbarhet. Man kan även använda dem för allmän 
information, nyheter mm. Med en display längst fram 
vid hållplatsen kan man hjälpa föraren att hålla kor-
rekt avgångstid. Monitorer och displayerna kan kom-
bineras med fjärrkontrollstyrd prator för synskadade.
 Information från avstigningspunkten till det 
egentliga målet är ofta starkt försummad. Förutom en 
tydlig orienterings-/stadskarta, som kan användas på 
alla bytespunkter, kan datoriserade söksystem använ-
das på större bytespunkter som visar läge och lämp-
lig väg till målet. De som har smartphones kan ofta 
använda en navigator som ger en bra vägledning till 
målet.
 Moderna reseplanerare har ofta motsvarande sök-
funktioner för närmsta vägen från adress till hållplats 
samt från avstigningsplatsen till målet. De kan också 
visa bilder av hur bytespunkten respektive målpunk-
ten (gatuadressen) ser ut (se bl.a. www.rejseplanen.dk). 
 Resenären kan då planera sin resa hemifrån och vid 
behov skriva ut informationen och ta den med sig för 
ökad trygghet och säkerhet.
 För frekventa och allmänna målpunkter kan 

särskild vägvisning från bytespunkten vara lämplig, 
ev tillsammans med förbättrade gång- och cykelvä-
gar. Även tydlig information för entréer kan behövas 
samt andra åtgärder som underlättar orienterbarheten 
i stadsmiljön. Ligger stadshuset inom synbart avstånd 
och det står Stadshus över entrén är det lätt att hitta.

Sammanfattningsvis bör en modern  
(mindre) bytespunkt:
- Vara utformad som en klackhållplats/ 
 (stopp-)hållplatsområde (ej hållplatsficka)
- Medge tät kantstensangöring och nivåfritt insteg
- vara anpassad för funktionshindrade inkl. taktila  
 ledlinjer mm
- Ha väderskydd med sittmöjlighet, god, välplacerad  
 trafikinformation, lokal karta
- Ha tydlig identitet och utmärkning
- God estetisk utformning och anpassning till  
 stadsmiljön
- God belysning i och omkring bytespunkten
- God, tillräcklig, belyst ramlåsbar cykelparkering
- Goda, belysta accessvägar med god kontakt till  
 målpunkter inkl. ev. vägvisning

- Analog klocka, hållplatsnamn, realtidsinformation

Om det bedöms nödvändigt kan bytespunkten förbe-
redas för eller utrustas med övervakningskamera för 
ökad trygghet och säkerhet.

Hållplats Nantes BusWay, Frankrike. Realtidsinformationen är placerad i bortre änden av hållplatsen för att även 
busschauffören ska kunna se den och köra efter systemklockan. Körytan är nersänkt för att medge nivåfritt insteg. För 
ev. bilar fungerar nersänkningen som farthinder. Bussarna kör i låg fart och påverkas inte.
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För större bytespunkter med flera linjer och trafikslag 
tillkommer ytterligare yttre funktioner som bilangör-
ning/korttidsparkering för avsläpp/hämta samt ev. 
pendlarparkering. Kraven på yttre identitet, informa-
tion samt intern orienterbarhet och information ökar 
påtagligt. Även kraven på resenärsservice inklusive 
toaletter ökar. 
    
Internationella exempel på större  
bytespunkter
Utöver de som tidigare redovisats som exempel i tex-
ten finns en rad intressanta bytespunkter och stationer 
utomlands, såväl vad avser lokalisering, integration 
mellan olika trafiknät samt utformningsprinciper, se 
bl.a. Fogelberg (1987).
 De är ofta mycket avancerade som exempelvis 
bussterminalen Perrache i Lyon, byggd 1976, med 
separat avsläppsfunktion, avgångsplatser inomhus 
avskilda med glasdörrar, trafikledning och avancerat 
informationssystem. Den är byggd i flera plan, belägen 
intill den anrika tågstationen och inrymmer såväl 
lokalbussar som regionbussar.
 Part-Dieu är den andra stora bytespunkten i Lyon 
med TGV-tåg, lokal- och regionalbussar samt tunnel-
bana. Där fanns tidigt ett datoriserat system där man 
pekar på eller anger gatuadress för information om 
lämplig anslutningsresa. Det har medfört att mer än 
en tredjedel av tågresenärerna använder lokala förbin-
delser för fortsatt färd (Fogelberg 1987).  
 Atocha Renfe, Moncloa, Príncipe Pio, Avenida de 
América, Plaza Elíptica, Plaza Castilla, Legazpi och 
Conde Casal är välkända, avancerade bytespunkter i 
Madrid (Martinez-Conde  2009). Oftast är de änd-
punkter för regionala buss- och tågförbindelser in till 
Madrid för att medge effektiva byten till den välut-
vecklade metron och lokala busslinjer.
 För att få plats med alla funktioner och trafikslag 
är de ofta byggda i flera plan under mark. Avenida 
de América är exempelvis helt privatfinansierad och 
byggd i 4 plan under mark:

Markplan Entré från gatuplanet

Plan -1 Långfärds-/interregionala bussar,  
  kommersiella aktiviteter

Plan -2 Stads- och förortsbussar

Plan -3 Metro, kommersiella aktiviteter,  
  allmän parkering

Plan -4 Boendeparkering

Trots bytespunkternas komplexitet är de förbluffande 
lättorienterade och enkla att använda. En grundläg-
gande princip är att stora eller viktiga flöden inte får 
korsa varandra. Mycket god information, ljusa och 
generösa ytor bidrar till den goda funktionen.

Den goda funktionen och utformningen har uppnåtts 
genom ett ambitiöst kvalitetssäkringsprogram med 
ursprung i en analys av 65 bytespunkter i Madridre-
gionen och ett samlat funktions och utformningspro-
gram. En noggrann användarundersökning visade att 
bytesfunktionen och service som stödde den priorite-
rades högst av resenärerna (Matrinez-Condes 2009).

Informationen	är	genomgående	mycket	välplacerad	och	
tydlig	med	hög	läsbarhet	under	förflyttning	(Pl	Castilla)
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Mittön är mycket rymlig och ljus med 
indirekt belysning och tydlig linjeinfor-
mation över utgångarna till bussarnas 
avgångsplatser (Moncloa). Även förarna 
utanför mittön har hjälp av aktiv infor-
mation via displayer.

Atocha Renfe järnvägsstation. Den 
gamla stationshallen har gjorts om 
till vinterträdgård. Genom bytes-
punkten passerar dagligen lika 
många resenärer som i boende i 
Göteborg.
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Bytespunkterna använder genomgående en Ö-princip 
för de gemensamma passagerarytorna vilket passar 
utmärkt bra tillsammans med de vertikala kommuni-
kationerna för passagerarna.  
 För bytesfunktionen värderades effektiva byten 
mellan metro och stadsbussar högst inklusive omgiv-
ningen/miljön samt och tillgängligheten till fots. De 
funktionskrav som inte uppfylldes helt var luftkvali-
tet, städning och allmän kvalitet. I det senare inklude-
rades även kompletterande funktioner som cykelparke-
ring, taxi och bilparkering.     
 Ambitiösa mål sattes upp i planen för utveck-
ling av bytespunkterna jämförbara med flygplatser. 
Mål för luftkvalitet, säkerhet, städning, komfort och 
generell kvalitet inarbetades. Även kvalitetsaspekter 
för förarna/operatörerna inarbetades eftersom hur de 
upplevde systemets funktion ansågs betydelsefullt. 
Även affärsidkare i angränsning till bytespunkterna 
togs med.

Följande funktions- och utformningskriterier listades:
1.	 Korta	gångförflyttningar
2.	 Väl	upplysta,	rymliga	och	luftkonditionerade	 
 transferytor
3. Tydliga, säkra fotgängarytor avskilda från  
	 motorfordonstrafik
4. Personal- och generella säkerhetssystem som  
 aktiveras vid fara
5. Kontinuerlig, konsekvent realtidsinformation
6. Ren, snygg miljö inklusive toalettstädning
7.	 Integration	av	flera	transportslag	som	metro,	 
 förortståg, regional- och stadsbusslinjer för att ge  
	 resenären	högre	tillgänglighet	och	fler	resmöjligheter
8. Affärer och annan service med god miljö och  
 säkerhet för resenärerna för att ge dem möjlighet att  
 uträtta andra ärenden i samband med resan  
 (underlätta kedjeresor)  

För att säkerställa funktions- och kvalitetskraven tog 
man för varje bytespunkt fram planer för kundservice, 
serviceutbud och kvalitetssäkring. För driften av den 
färdiga bytespunkten tas en plan för användarservice 
fram som specificerar hur bytespunkten ska fungera för 
resenärerna inklusive funktionshindrade, operatörerna, 
berörda affärsidkare och övriga inklusive standardkrav 
som ska uppfyllas, säkerhet mm.
 En regional huvudman för kollektivtrafiken i 
Madridregionen bildades 1985, Consorcio Transportes 
Madrid, CTM (Consorcio Transportes Madrid 2008). 
Sedan starten har befolkningen i regionen ökat med 
26 % (1986-2006) medan kollektivresandet ökat med 
70 %.
 I tätorten utgör kollektivresorna 64 % av de 
motoriserade resorna, 50 % av in- och utpendlingen 
och 27 % av resorna i övrigt i regionen. Sammanlagt 
utgör kollektivresorna nästan 50 % av de motoriserade 
resorna totalt i regionen. De välutvecklade bytespunk-
terna är naturligtvis en väsentlig förutsättning för den 
goda funktionen.   
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2.3 Samverkan med andra trafiknät
Erfarenheter och forskning på senare år indikerar att 
samverkan mellan andra färdsätt, intermodalitet, och 
samspel med omgivningen är viktigare än vi ofta tror. 
Det senare avser både närmiljö och tillgänglighet 
kring bytespunkten samt hur service, verksamheter 
och bostäder lokaliseras.
 Resandet är inte längre lokalt. Arbetspendlingen 
över kommungräns har mer än fördubblats de senaste 
30 åren. Det gäller även resor inom tätorterna. Bostad 
och arbetsplats finns sällan i samma område. Det fria 
valet av skolor innebär även att skolresorna ökar.
I mindre och medelstora städer finns fortfarande de 
flesta arbetsplatserna i centrum. Funktionsuppdel-
ningen i den fysiska planeringen och brist på tomt-
mark i centrala lägen har inneburit att väsentliga 
arbetsplatser och besökspunkter som sjukhus och 
halvexterna köpcentra ligger utanför centrum - och 
dessvärre - på skilda håll.  
 Sammantaget innebär det att kollektivtrafiken be-
höver vara nätverksbildande. Samverkan behöver också 
ske inom och mellan olika hierarkiska nivåer (lokal, re-
gional, nationell nivå) för kollektivtrafiken samt med 
andra färdsätt som att gå, cykla samt biltrafik (pend-

Pendling	över	kommungräns	1970	-2007.	Källa:	SCB.	Diagramkälla:	Skånetrafiken

larparkeringar) för att kunna tillgodose resbehoven.
 Samverkan mellan regional-, landsbygds- och 
tätortstrafik kan ske på flera sätt. Ofta dras lands-
bygds- och regionallinjerna in till tätortscentrum för 
att minska bytesbehovet. Ibland kan det vara fördelak-
tigt att förlänga tätortslinjerna (eller vissa turer) ut till 
närliggande förorter.
 Välutvecklade bytespunkter, i sin enklaste form ge-
mensamma hållplatslägen, samordnad information om 
tidtabeller och turutbud bör alltid förutsättas på den 
gemensamma sträckan för att medge enkla byten som 
kan korta av resvägen för resenären.
 Där förutsättningarna finns bör man utveckla 
halvexterna bytespunkter som om möjligt samman-
faller med stadsdelscentra, ev. köpcentra och/eller 
där det gemensamma linjestråket förgrenar sig till 
ytterområden. Då förstärker man stadsdelscentrat, gör 
det möjligt att handla på vägen hem och byta mellan 
linjerna utan tidsspillan.
 Byte mellan cykel- och kollektivtrafik, inklusive 
cykelparkering vid varje hållplats, är ett väsentligt kom-
plement till kollektivtrafiken liksom goda, gena och 
säkra cykel- och gångvägar till hållplatsen (TRAST 
2007, Boverket 2010). Ofta har man en cykel i varje 
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Färdsätt till stationer i Sverige.
3 av 4 resenärer går eller cyklar. Andelen cyklister har 
sannolikt ökat väsentligt sedan undersökningen gjordes.
Källa:	SCB,	riks-RVU.	Diagram:	Bjerkemo	Konsult

ända av resan där man reser dagligen. 
 En viktig strategi för kollektivtrafiken är därför att 
utveckla samspelet med cykeltrafiken. Bytestiden försvin-
ner i praktiken och totalrestiden blir oftast kortare 
jämfört med att använda matarlinjer. Kollektivtra-
fiken får därmed ett större upptagningsområde. Om 
upptagningsavståndet för hållplatsen fördubblas blir 
upptagningsområdets yta – och därmed resandepoten-
tialen teoretiskt 4 ggr större.
 Det ökade resunderlaget och resandet kan då 
användas för att öka turtätheten. Större avstånd mel-
lan hållplatserna och andra linjer kan användas vilket 
i sin tur kortar res- och körtider. Större resurser kan 
läggas på turtätheten mm, dvs. man skapar en positiv 
utvecklingsspiral.     
 Möjlighet att ta med cykel på tåg och buss i mån 
av plats är ett viktigt komplement. Det fungerar väl 
där det tillämpas (Skåne, Köpenhamn, Amsterdam 
m.fl. platser). Man pendlar inte dagligen med cykeln 
men får möjlighet att transportera den för fritidsresor, 

ta hem den för service mm. En femtedel av alla tågre-
senärer har använt möjligheten att ta med cykeln men 
gör det mycket sällan (Envall et al 2009). 
  Pendlarparkering för bilar är ett viktigt komple-
ment till tågstationer, särskilt där dessa har ett glest 
omland. Bilandelen till station är ofta mindre än 10 
% för tätorter med över 10 000 invånare och faller 
med ökad tätortsstorlek och anslutande busslinjer. Där 
goda förutsättningar finns och omlandet är glest och 
svårt att kollektivtrafikförsörja kan dock bilandelen 
vara stor, upp till 30 % på sina håll i Skåne. 
 Pendlarparkering kan vara betydelsefull även för 
bussbytespunkter, särskilt om god turtäthets- och res-
tidsstandard till målet kan utnyttjas. Ur hållbarhets-
synpunkt, särskilt för stadsmiljön (minskade emissio-
ner, trängsel, utrymmesbehov) kan det trots allt vara 
bättre att en del av resan görs med kollektivtrafiken än 
att hela resan görs med bil.   
 Framkomlighetsåtgärder genom omformning av 
gatunäten, begränsning av biltrafik och prioritering 
av cykeltrafik i centrala tätortsdelar behövs ofta för 
att säkerställa kollektivtrafikens regularitet, förbättra 
restider och tillgänglighet samt minska bilköer och 
trängsel. På viktiga in- och utfartsleder kan även 
framkomlighetsåtgärder behövas, särskilt i rusnings-
tid.
 Exempel på sådana åtgärder är signalprioritering, 
reduktion av antal bilkörfält och kantstensparkering 
för att få minska störande parkeringsrörelser och få 
plats med reserverade körfält och cykelbanor. Även 
ekonomiska styrmedel som parkeringsavgifter och 
trängselavgifter kan användas.
 Parkering, såväl lokalisering, platsbegränsning, 
samordnade avgiftsstrategier, tids- och andra restrik-
tioner kan också användas för att påverka färdmedels-
valet men används (tyvärr) inte så ofta i Sverige.
 Relativ omfattande studier finns av hur parkerings-
tillgång. P-normer och parkeringslösningar påverkar 
kollektivresandet. En översikt finns i Bil eller buss? 
(Koucky & Partners 2007)
 Bilpooler kan också vara ett komplement till kol-
lektivtrafiken för de som regelbundet kan utnyttja 
kollektivtrafiken och avstår från att äga bil. En över-
sikt finns i Bilpooler och kollektivtrafik (Trafikverket 
2011).  

Begränsning av platsantalet eller andra 
restriktioner kan ge betydande inverkan på 
färdmedelsvalet	till	fördel	för	kollektivtrafiken	
jämfört med obegränsad bilplatstillgång.
Källa:	Denstadsli	J	M.,	TÖI	rapport	596/2002
Diagram: Bjerkemo Konsult
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2.4 Samspel lokalisering och kollektiv-
trafik – effekter på resandet
2.4.1 Lokalisering av bytespunkter i  
trafiknäten

Många av dagens bytespunkter kommer att finnas kvar 
under överskådlig tid. Bytespunkter för buss har ofta 
lokaliserats nära järnvägsstationen för att underlätta 
byten mellan dessa färdmedel. Det är dock inte själv-
klart att dessa lägen alltid är de viktigaste målpunk-
terna. Ofta kan dock trafiknäten organiseras om så att 
både viktiga målpunkter och bytespunkter fångas in i 
samma system.
 Samlokalisering ger fördelar för både resenärer 
och operatörer vad avser gemensamma funktioner 
som väntutrymmen, information. Resenärsservice 
och löpande underhåll kan också förbättras genom 
att ta fram gemensamma funktions- och servicepro-
gram som exempelvis gjorts för de mycket avancerade 
bytespunkterna i Madrid (Martinez-Conde 2009), se 
föregående avsnitt. 
 Vid lokalisering av nya bytespunkter är det viktigt 
att de placeras nära viktiga målpunkter och blir lät-
tillgängliga såväl för kollektivtrafiken som för att 
gå, cykla och biltrafik. Bussgator och cykelvägar ska 
ha direkta, gärna separerade vägar dit medan det för 
biltrafiken är viktigast med angöring och parkering.
 Flera bytespunkter kan även ge funktionsfördelar. 
Det är dock viktigt att dessa knyts ihop så långt det 
är möjlig med både kollektivtrafikförbindelser, cykel- 
och gångvägar till ett väl fungerande nätverk.
 En gynnsam variant är att organisera busslinjenätet 
i ett eller ett par gemensamma, genomgående stråk via 
de viktigaste målpunkterna inklusive den för regionala 
resor viktiga målpunkten järnvägsstationen om sådan 
finns. På så vis kan fler resenärer nå fler viktiga mål-
punkter med direktresor samtidigt som alla hållplatser 
i stråken kan fungera som bytespunkter.
 Samverkan mellan regional-, landsbygds- och tät-
ortstrafik med buss kan ske på flera sätt, i sin enklaste 
form med gemensamma hållplatslägen ofta i halvcentrala 
lägen. Samordnad information om tidtabeller och 
turutbud bör alltid förutsättas på den gemensamma 
sträckan för att medge enkla byten som kan korta av 
resvägen för resenären.
 Även halvexterna bytespunkter kan användas som 
om möjligt bör lokaliseras till stadsdelscentra, s.k. 
halvexterna köpcentra och/eller där det gemensamma 
linjestråket förgrenar sig till ytterområden. Då förstär-
ker man stadsdelscentrat, gör det möjligt att handla 
på vägen hem och byta mellan linjerna utan onödiga 
omvägar.
 Välutvecklade bytespunkter är särskilt angelägna 
där byten förutsätts ske mellan flera hierarkiska nivåer 
och andra trafikslag, exempelvis vid resecentra/järn-

vägsstationer där byte ofta kan ske mellan samtliga 
trafikslag:

- Tågtrafik, lokal, regional och nationell

- Busstrafik, interregional, regional och lokal

- Cykla, gå

- Bilangöring för att hämta/lämna

- Pendlarparkering, korttids- och veckoparkering

Det är också viktigt att resecentrat eller en central 
bytespunkt har god kontakt med tätortscentrum som 
oftast är en mycket viktig målpunkt med arbetsplatser 
och service. Kontakten kan förstärkas med utvecklade 
gågator samt och prioritet för fotgängare och cyklister 
i gatutrafiken.
 Rikstrafiken (2003) har gjort en analys av bytes-
möjligheter mellan tåg och busstrafik, främst på regio-
nal och interregional nivå för 15 större orter/kommun-
centrum. De punkter som tas upp avser främst brister 
i samlokalisering och/eller turutbud som används för 
förbindelse mellan bytespunkterna.
 Svensk Kollektivtrafik (SLTF 2005), nämner sum-
mariskt följande målsättningar för lokalisering i sin 
programskrift:

- Vid all fysisk planering ska kollektivtrafikens  
 behov beaktas

- Kollektivtrafiken ska synliggöras i den fysiska  
 miljön

- Hållplatser ska namnsättas logiskt

- Hållplatskvaliteter och resenärens möjligheter att  
 ta sig till och från hållplatsen ska beaktas vid  
 planering av kollektivtrafiken

- Hållplatser och terminaler ska lokaliseras i nära an- 
   slutning till kända platser i området (orienterbarhet)

2.4.2 Stadsstruktur runt bytespunkten
Vikten av ”att satsa på kollektivtrafik” är en vanlig 
formulering i fysiska planer likaväl som att det ofta 
görs separata linjenätsutredningar för kollektivtrafi-
ken.
 Konkreta planer och utredningar är dock mer säll-
synta där man tydligt analyserar bytespunkternas roll 
och samspel i de kollektiva trafiknäten och samtidigt 
analyserar strukturell lokalisering av verksamheter och 
bebyggelse, utvecklingsmöjligheter samt samverkan 
och redovisning av gång- och cykelförbindelser. 
 Kunskaper om hur en samordnad planeringspro-
cess kan bedrivas och konkreta plandokument behöver 
därför vidareutvecklas respektive tas fram (KTH/Bjer-
kemo 2011).
 Vår dagliga tidsbudget är väsentlig och ofta svår 
att få ihop. En viktig planeringsstrategi är samordnad 
lokalisering av aktiviteter, främst arbetsplatser, utbild-
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ning och service. Det skapar förutsättningar för ett 
samordnat rörelsemönster som lättare kan tillgodoses 
av kollektivtrafiken. 
 Ju fler aktiviteter som kan uträttas på samma plats 
desto mindre behov av tidskrävande förflyttningar och 
byten – och desto lättare för kollektivtrafiken att till-
godose dem. Det blir då lättare att hitta/nå arbetsplat-
ser och handla på lunchen eller vägen hem. Det stärker 
bytespunktens attraktionskraft, gynnar kollektivtrafi-
ken och minskar bytesbehovet.
 Tidsförlusten för reskedjor i kollektivtrafiken är 
som regel större (dold väntetid) än för individuella 
transportsätt. Det drabbar särskilt kvinnor som reser 
mer kollektivt och gör fler bytesresor/reskedjor än män 
(HMSkåne 2011, Friberg 1999 m.fl.).
 Det talar för att en (kollektivtrafik)-planering 
som underlättar byten bör sträva mot samlokalisering 
av aktiviteter nära viktiga nodpunkter. Ju fler linjer 
som angör bytespunkten desto enklare blir det att nå 
det och för affärsidkare att leva och utöka sin service 
vilket i sin tur ger resenären fördelar och möjlighet att 
uträtta ärenden när man ändå måste byta färdsätt.    
 Lokaliserings- och samspelseffekterna blir natur-
ligtvis större om man kombinerar flera åtgärder som 
verkar i samma riktning, s.k. åtgärdspaket. Strasbourg 
(ung. stort som Malmö), är ett intressant exempel på 
hur man kan integrera lokalisering av bytespunkter 
med andra åtgärder som stärker kollektivtrafiken, 
service och verksamheter kring bytespunkten, bl.a.

- Flerkärnig struktur, bytespunkter för alla trafikslag  
 i stadsdelscentrum med verksamheter och service

- Satsning på cykelvägar och konsekvent cykelpar- 
 kering vid stationer och hållplatser, cykelgarage  
 vid större bytespunkter 

- Pendlarparkering vid motorvägsavfarter med god  
 koppling till spårvägs- och busshållplatser

- Parkeringsrestriktioner i centrum, samordnade  
 avgifter för kollektivtrafiken och parkering i  
 bytespunkterna

En väsentlig utgångspunkt var den franska miljölag-
stiftningen från 1996. Alla tätortsagglomerationer 
över 100 000 invånare i Frankrike ska upprätta en 
plan för hur förflyttningsbehovet med hållbara färdsätt 
ska tillgodoses, Plan de Deplacements Urbain, PDU. 
Den fastställs och utgör sedan en planeringsförutsätt-
ning för översikts- och detaljplaner.
 En viktig framgångsfaktor för arbetet i Strasbourg 
anges också vara att konsultföretaget hade hög kompe-
tens både vad avser stadsbyggnad och trafikplanering 
(Carstam 2001).
 Effekterna på färdmedelsval, kollektivresande och 
stadsmiljö i Strasbourg är påtagliga. Ca 65 000 fordon 
per dygn togs bort från stadskärnan. Kollektivtrafik-

utbudet ökades med 30 % och resandet i nord-sydlig 
riktning ökade nästan 4 gånger. Andelen fotgängare i 
centrum (1998) bedömdes ha ökat med 20 % (Bjer-
kemo 2004). 

WRIP - Whole Route Implementation Plan är ett 
arbetssätt som utvecklats bl.a. i Manchester för ut-
formning av högklassiga kollektivtrafikstråk med hög 
kvalitet på bytespunkterna och med god koppling till 
stadsmiljön, Quality Bus Corridors, QBC.

I korthet tar man fram ett sammanhållet förslag för:

- Hög hållplatskvalitet; funktionellt, estetiskt och   
 samspel med omgivningen/stadsmiljön inklusive  
 anslutande cykel- och gångvägar

- Framkomlighetsåtgärder, busskörfält/bussgator,  
 utformning av hela gaturummet. Minst ett kvar- 
 tersdjup på varje sida beaktas

- Trafiksäkerhet, prioritet för stråket och  
 tillgänglighet till hållplatser  

Man utgår från the Customer Front Perspective (1st 
Contact) och menar att det är hållplatsen, vägen dit 
och stadsmiljön som först möter resenären och marknadsför 
kollektivtrafiken. Minst ett kvartersdjup på ömse sidor 
av stråket tas med. Tillgängligheten till hållplatsen/
stråket prioriteras även med trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder för fotgängare och cyklister.
 Kantstensparkering tas bort för att säkerställa 
bussarnas framkomlighet och regularitet, anslutande 
gator förses med kantstensöverfart för att tydligare 
markera stråkets betydelse och ge busstrafiken ytterli-
gare prioritet.
 Ömsesidiga avtal, Management Schemes, upprät-
tas mellan operatören och den som ansvarar för den 
fysiska miljön. Operatören åtar sig att hålla avtalad 
kvalitetsnivå på fordon och trafikering medan kommu-
nen (motsv.) åtar sig att svara för den fysiska miljön, 
bytespunkter mm (GMPTE 2008b).
 Idag finns 24 QBC-stråk i Manchesterregionen, 
totalt 176 engelska mil. Trots att man tappat mycket 
kollektivresande efter avregleringen av kollektivtrafi-
ken (Transport Act 1985) och förbudet mot tidtabells-
samarbete(!) har QBC-stråken varit framgångsrika 
och gett resandeökningar i storleken 6 – 30 % under 
vardagar (GMPTE 2008a) samtidigt som man tappat 
ca 10 % resande i genomsnitt i regionen i övrigt. 

Transit Oriented Development, TOD, är en Lokali-
serings- och planeringsprincip som använts utomlands 
sedan många år. Den utvecklades redan före andra 
världskriget då bilen ännu var en ganska sällsynt före-
teelse. Tillgängligheten till arbete och service behövde 
tillgodoses med andra transportsätt. Den är relevant 
än idag, ca hälften av befolkningen i vårt land får inte 
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köra eller disponerar bil för sitt dagliga resande (i 
Skåne 45 %).
 Internationellt har TOD-principen utvecklats 
till en policy för utveckling av hållbara städer – även 
socialt - där krav ställs på omfattande fotgängarzoner 
(pedestrianisation), blandade bebyggelse och verksam-
heter, låga huspriser mm och social jämlikhet (Poli-
cyLink 2008). Ibland används även begreppet Transit 
Joint Development för att markera att det bör vara en 
samordnad process. 
 Peter Calthorpe har utvecklat konceptet till att bli 
en länk mellan transporter, lokalisering och allmän 
stadsmiljö. Bl.a. Robert Cervero har utvecklat kon-
ceptet i form av pärlbandsstrukturer med hög täthet 
kring bytespunkterna.

I korthet går TOD-principen ut på att man frågar sig:

1. Vilka möjligheter finns att tillgodose förflyttnings- 
 behoven med allmänna transportsätt som redan  
 finns, hur kan de merutnyttjas och utvecklas?

2. Hur kan nylokalisering av service, verksamheter  
 och bostäder (obs ordningen) utnyttja de resurser  
 som finns och stärka användningen av dem?

Förändringar och förbättringar transportsystemet samt 
lokalisering som utnyttjar och stöder resförutsättning-
arna arbetas fram i en integrerad process. Utbyggna-
den av tunnelbanan i Stockholm och den medvetna 
lokaliseringen kring stationslägena är ett exempel på 
TOD.

Stationsnärhetsprincipen i Köpenhamn är ett annat 
exempel som visar vilka påtagliga effekter som kan 
uppnås. Fingerplanen från andra världskriget förut-
satte en utveckling kring de radiella privatbanornas 
stationer för att skapa bra möjligheter för arbetspend-
ling till de centrala delarna av Köpenhamn.
 För att kunna gå och cykla till stationen/bytes-
punkten skulle bostäderna finnas högst 2 km bort. 
Arbetsplatser skulle finnas inom 600 meter från statio-
nen så man kunde gå och cykla till arbetet och statio-
nen samt lätt kunna gå till jobbet om man kom med 
tåget. Affärer, skolor och annan service placerades av 
samma skäl i direkt anslutning till stationen. Mellan 
kollektivstråken, ”fingrarna”, föreskrev man natur- el-
ler jordbruksmark för att de boende skulle få nära till 
rekreationstillfällen.
 Effekterna har följts upp av Peter Hartoft-Nielsen 
(2002). Bilanvändningen för anställda i kontor inom 
600 meter från en station var nästan halverad jämfört 
med de kontor som inte låg stationsnära men i jäm-
förbart läge i regionen, se diagrammet på nästa sida. 
Körsträckan med bil var också signifikant lägre, ca 10 
km kortare per dygn och anställd.
 Resultatet var detsamma oavsett var arbetsplat-

Stationsnärhetsprincipen i Köpenhamn är ett bra 
exempel på samordnat lokaliserings-, aktivitets- och 
rörelsemönster som ger mycket goda förutsättningar för 
kollektivt resande, hög lokal och regional tillgänglighet.
 Den höga tillgängligheten, närheten till arbetsplat-
ser, service och butiker ger området närmst bytespunk-
ten	goda	förutsättningar	att	utvecklas.	Idag	försöker	
man	stärka	tillgängligheten	i	noderna	för	kollektivtrafik	
ytterligare genom att även utveckla tangentiell kollektiv-
trafik,	se	principbilden	ovan.
 Därmed hoppas man kunna göra bytespunkterna än 
mer attraktiva för lokalisering av service och arbetsplat-
ser i en positiv spiral.

serna låg i regionen, dvs. färdmedelsvalet berodde 
primärt på arbetsplatsens läge i förhållande till stationen. 
För boende nära bytespunkten var effekten inte lika 
påtaglig. Körsträckan med bil var dock signifikant 5 
km mindre per dag.
 Hartoft-Nielsen fann inte samma effekt för buss-
terminaler. Han drog därför slutsatsen att endast spår-
trafik ger dessa effekter. Det har dock aldrig funnits 
bussterminaler i Köpenhamn med stationsnärhetsprin-
cipens lokaliseringsmönster. Det indikerar snarare att 
det är lokaliseringsmönstret kring bytespunkten som 
påverkar färdmedelsvalet.
 Framgångarna har följts upp i landsplanedirektivet 
för hovedstadsområdet, Fingerplan 2007. Kontor över 
1500 m2 ska lokaliseras inom 600 m från en station. 
Om lokalisering sker utanför kärnområdet ska moti-
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Diagrammet visar daglig medelkörsträcka med bil för 
kontorsanställda beroende på stationsnära läge eller 
inte. Ljusblå fält visar variationsbredden.
 Bilanvändningen var ca 40-45 % mindre i stations-
nära lägen jämfört med icke stationsnära, dvs. ökad 
användning av hållbara färdsätt.
 Andra fördelar är det lilla stationssamhällets skala 
men ändå tillgång till storstadens arbetstillfällen, ser-
vice och kultur samt minskat behov av två bilar.
Källa:	P	Hartoft-Nielsen	2002

vet redovisas och vilka kompensationsåtgärder som 
föreslås för cykeltrafik, parkering och kompletterande 
kollektivtrafik (Miljöministeriet 2007).
 I Oslo erhöll man likartade effekter på färdmedels-
valet när man samlokaliserade de s.k. CIENS – bedrif-
terne nära kollektivtrafikknutpunkter (TÖI 2008).

Även andra städer som Amsterdam, Berlin, Vancouver 
har byggts ut med TOD-principen som förebild. Det 
mest kända exemplet på en stad som byggts ut med 
kollektivtrafiken som bas är Curitiba i Brasilien (se 
föregående avsnitt).  
 

...färdmedelsvalet berodde primärt  
på arbetsplatsens läge i förhållande  

till stationen.

”
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2.5 Sammanfattning infrastruktur i ett 
Karlstadsperspektiv
För mer detaljerade synpunkter och utformning hänvisas till 
huvudtexten ovan och bildmaterialet 

Övergripande visioner och mål för infrastrukturåtgär-
der i Världsutställningsprojektet bör vara /en del i/ att 
utveckla ett effektivt kollektivt transportsystem för 
Karlstad i samverkan med andra trafikslag, åtgärder 
för dem samt i stark samverkan med fysisk plane-
ring och stadsutveckling. Resenärens och de boendes 
förflyttningsmöjligheter, livskvalitet, stadskvalitet, 
hållbar mobilitet och biloberoende samt stöd och har-
monisering med andra visioner och mål bör ha stark 
fokus i arbetet. 

•	 Sträckning,	lokalisering	bör	stödja	befintligt	res-
mönster samt lokalisering av arbetsplatser, serviceut-
bud och bostäder. Den fysiska planeringen bör aktivt 
stödja vald sträckning med i första hand tillkom-
mande serviceutbud i direkt anslutning till /större/ 
bytespunkter samt arbetsplatser inklusive skolor inom 
minst 600 meters verkligt gångavstånd från dem 
(TOD/stationsnärhetsprincipen).

•	 Bostäder	bör	lokaliseras	inom	behagligt	cykelav-
stånd från bytespunkterna med störst koncentration 
nära bytespunkterna och välutvecklade, trygga gång- 
och cykelvägar som naturligt leder till service, arbets-
platser och bytespunkten. Områden som befinner sig 
längre bort bör i första hand användas för närrekrea-
tion och friområden.

•	 Bytespunktens/hållplatsen	läge	nära	och	god	
kontakt med målpunkter, gång- och cykelvägnät är 
viktigare än närhet till bostäder. Avståndet mellan 
hållplatserna bör inte understiga 500 m för att ge en 
god reshastighet och får gärna vara större.   

•	 Nätstrukturen	för	kollektivtrafiken	skall	samverka	
med nationell, regional och lokal tåg- och busstrafik 
även i halvexterna och externa lägen, särskilt där de 
kan kombineras med bytespunkter som även utgör 
målpunkter för service och arbete.
    
•	 Linjeföringen	bör	vara	mjuk	med	höga	krav	på	
ytjämnhet och framkomlighet för att medge en mjuk 
och effektiv körning med hög komfort. Den bör bestå 
av en kontinuerlig följd av bussvägar, bussgator, väl 
markerade busskörfält samt korsningsåtgärder. Särskilt 
utvecklad beläggningstyp bör användas för att und-
vika sättningar.

•	 Etapplösningar	är	naturligtvis	möjliga.	De	bör	
vara väl sammanhållna och konsekvent utformade, 

tydligt definierade i projektarbetet och anknutna till 
den övergripande stråktanken. I först hand bör lös-
ningar prioriteras som ger god effekt på resandet och 
av resenärerna upplevs öka kollektivtrafikens komfort 
och standard.

•	 Investeringskrävande	projekt	av	nyckelkaraktär	bör	
lyftas upp tidigt, exempelvis cykel- och bussbroar över 
Klarälven respektive E18.

•	 Korsningar	och	cirkulationsplatser	bör	ges	hög	
prioritet för kollektivtrafiken. Den bör ledas priori-
terat igenom rondellerna för god framkomlighet och 
komfort. Övriga korsningar med andra trafiknät bör 
vara signalreglerade med prioritet och försignal för 
kollektivtrafiken för att undvika fördröjningar och 
onödiga inbromsningar.

•	 Bytespunkterna	(inklusive	enkla	hållplatser)	bör	
ges en hög funktionell standard inklusive estetisk 
kvalitet och vara prydliga och en del av stadsmiljön. 
Kvalitet och utformning bör vara likartad för hela 
stråket och användas för att ge en god identitet för 
kollektivtrafiken.

•	 Cykelparkering,	tillräcklig	och	välbelägen	skall	
alltid finnas med goda anslutningsvägar. För externa 
och halvexterna bytespunkter ska behovet av pend-
larparkering alltid övervägas inklusive eventuella 
samordnade avgiftssystem 

•	 Belysning	med	god	kvalitet	skall	finnas	i	väder-
skyddet och i dess omgivning inklusive cykelställ och 
accessvägar. Miljön skall vara öppen, ljus och över-
blickbar för god trygghet och funktion. Alternativa 
flyktvägar skall finnas.

•	 Information	skall	vara	väl	synbar,	relevant/aktuell	
och läsbar på bekvämt avstånd. Väl synbar realtids-
information inklusive klocka bör alltid finnas liksom 
information om hur man hittar till målpunkter i 
närheten.

•	 Klackhållplatser	ska	användas,	dvs.	kantstenen	
flyttas ut i körbanan så att bussen inte behöver göra 
en krängande sidoavvikelse. Kantstenen bör vara av 
Kasseltyp för att ytterligare hjälpa föraren att göra en 
tät kantstensangöring som underlättar nivåfritt insteg, 
snabbare och säkrare av- och påstigning. Hållplats-
fickor bör inte förekomma.

•	 Stopphållplatser	bör	användas	i	blandtrafik	där	så	
är möjligt och lämpligt av säkerhets- och framkom-
lighetsskäl. Bilarna får då stanna bakom kollektiv-
trafikfordonet tills det kört. Det är särskilt gynnsamt 
i ett fyrfältigt gaturum med centrala busskörfält där 
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de yttre bilkörfälten tillfälligt kan tas i anspråk för 
hållplatsytor.
Hela hållplatsen kan då utformas som ett hållplatsom-
råde för låg hastighet, hög tillgänglighet och säker-
het till hållplatsen och för korsande fotgängare och 
cyklister som stärker kollektivtrafikens identitet och 
prioritet i stadsmiljön.

•	 Mittförlagda	hållplatsplattformar	(typ	spårväg)	
kan användas i blandtrafik om utrymme finns och 
biltrafiken måste släppas förbi. Passagerna till och från 

I Karlstad är det enkelt att leva utan bil
Karlstadsbuss vision

”

hållplatsen bör då säkras med trafiksignaler och/eller 
att bilisterna tvingas göra en kraftig sidoavvikelse (> 2 
m) strax före och efter plattformarna.

•	 Mittplattformar	(central	ö)	kan	även	användas.	
Bussarna får då framföras i vänstertrafik tillfälligt med 
hjälp av trafiksignaler (eller på en avskild bussgata). 
En intressant demonstrationstillämpning kan vara kol-
lektivtrafikfordon som även har dörrar på vänster sida 
som i Douai i Frankrike.  



52

3 Kollektivtrafikens  
förpackning: Fordon
3.1 Fordonets betydelse
Vi vet att kundernas behov av att resa handlar om mer 
än att bara förflytta sig från A till B. I det välfärds-
samhälle vi lever i spelar därför många faktorer in i 
hur vi väljer att resa. Det kan gälla exempelvis restid, 
trygghet, användarvänlighet, estetik/design, social 
status etc. Flera av dessa faktorer talar instinktivt för 
att ta bilen. 

I projektet ställer vi oss frågan om det måste vara så. 
Med utgångspunkt från samhällets och individers 
behov av bättre kollektivtrafik har vi identifierat 
fordonet som en nyckel till att visualisera nya tankar 
och idéer. Fordonet som symbol är kanske det mest 
konkreta uttrycket för kollektivtrafikens förpackning. 
 Vi har ställt oss frågan varför dagens stadsbussar 
fortfarande är snarlika bussar från slutet av 70-talet, 
åtminstone på utsidan. Sökandet efter ett fordon för 
att locka nya kunder, inte minst bilister, har därför 
varit en central del i hela projektets utformning. Vi 
illustrerar problemställningen genom att jämföra 
designen på bilar, tåg och bussar 1979-2010. 

Jämför man en 30 år gammal bil med en ny är skillnaden i design slående:

Även inom tåget finns en tydlig utveckling:

På stadsbussar är det svårare att se samma skillnad:

Bilder:  Audi, Bombardier, övriga källor okända
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Om Audi istället skulle ha fortsatt  
tillverka och marknadsföra sin modell  
från 1979 skulle marknaden sannolikt 

uppfatta företaget som omodernt och tråkigt.

”
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Analogin bil och förpackning är uppenbar. I exem-
plet ovan ser vi tre bilmodeller från Audi, en tillver-
kare som under lång tid bevarat sin position inom 
medel-/premiumsegmentet. Detta har man lyckats 
med genom att vårda sitt varumärke och regelbundet 
uppdatera sina bilmodeller. Om Audi istället skulle 
ha fortsatt tillverka och marknadsföra sin modell från 
1979 skulle marknaden sannolikt uppfatta företaget 
som omodernt och tråkigt. Troligtvis hade Audi blivit 
utkonkurrerat av andra biltillverkare.
 När det gäller tåg finns också en tydlig utveckling. 
Att bygga järnväg är synonymt med framtidstro och 
utveckling av infrastrukturen. Det kostar att bygga 
järnväg och det finns därför ett naturligt incitament 
att även investera i modernt designade tåg eftersom 
dessa står som symbol för utveckling och ingenjörs-
konst. 
 Det är intressant att notera hur X2000-tåget stod 
som symbol för något nytt för SJ, och på så sätt hjälp-
te till att höja tågets status. Vid ungefär samma tid 
slog mobiltelefonerna igenom och det sägs att bland 
det häftigaste man kunde göra runt 1990 var att ringa 
från sin mobil och berätta att man satt på X2000.
 Till sist har vi stadsbussar, där det utvändigt är 
svårare att se att designen förändrats. Detta avsnitt 
kommer därför att undersöka vidare varför det blivit 
så här, vilka nya alternativ som finns och om dessa 
kan bidra till att få fler och nöjdare kunder i kollek-
tivtrafiken. Slutligen ser vi hur framtidens fordon kan 
utvecklas för att möta individens behov på olika nivåer 
i behovspyramiden.

3.2 Utveckling av stadstrafikfordon
3.2.1 En historisk tillbakablick

Buss (från latin omnibus, dativ plural av det indefinita 
pronominet omnis, ”för alla”) är ett fordon, som byggts för 
att ta många passagerare. Låt oss göra en historisk tillbaka-
blick för att bättre förstå dagens fordon och varför de ser ut 
som de gör.
 Långväga linjetrafik med hästdragna vagnar bedrevs 
i bland annat Italien, Frankrike, Tyskland och England 
från 1500-talet. Den utvecklades under 1600-talet till den 
trafik med diligens-vagnar som pågick i omfattande grad 
fram till järnvägarna tog över den långväga persontrafiken.
 Den första linjetrafiken inne i en stad var de s.k. ”car-
rosses à cinq sols” (”25-öresvagnarna”) om inrättades i 
Paris 1662 men lades ned i slutet av 1670-talet. I London 
kördes från slutet av 1700-talet en omfattande trafik med 
diligensvagnar till förorterna, de s.k. ”short stages”. 1825 
myntades beteckningen ”voiture d’omnibus” (”fordon för 
alla”) i Nantes i Frankrike, som blev typbeteckning på 
täckta vagnar med invändiga långbänkar för ca 20 pas-
sagerare i trafik inne i städer.

 Trafik med sådana vagnar startade i Paris 1828 och i 
London 1829. Från 1850-talet hade omnibusar i storstäder 
ofta takplatser. Redan på 1830-talet förekom ångdrivna 
omnibusar i reguljär trafik i London, men det dröjde till 
slutet av 1890-talet innan motorbussen fick sitt tekniska ge-
nombrott, med början i Tyskland. De tidiga motorbussarna 
hade bensinmotor eller ångmaskin, men från 1920-talet kom 
dieseltekniken att bli vanlig i busstrafik.
 Det stora genombrottet för motorbussarna kom åren 
efter första världskriget, då det fanns ett stort överskott 
på lastbilar som kunde anpassas till persontransport, och 
då samtidigt nya karosser utvecklades som kunde utnyttja 
motorbussarnas större kapacitet. På 1920-talet började 
järnvägsbyggandet avstanna i många länder, och i ännu 
högre grad på 1930-talet. I stället kördes buss och lastbil 
på sträckor där man planerat bygga järnväg. Efter andra 
världskriget konkurrerade vägtrafiken ut många mer trafik-
svaga järnvägslinjer och persontrafiken ersattes med buss.
…
Sveriges första linje för hästdragna diligenser gick mellan 
Stockholm och Uppsala 1722, och de första omnibusvag-
narna rullade i Stockholm 1835. Den första motorbussen 
i trafik i Sverige gick i Stockholm 1899 men trafiken fick 
läggas ned redan efter 10 dagar p.g.a kraftiga protester 
från allmänheten. Samma år gjordes också ett kort försök i 
Jämtland. Den första motorbusslinjen som trafikerades under 
längre tid på svenska landsbygden gick mellan Tanums sta-
tion och Grebbestad från 1911 till 1915. Efter världskri-
gets ransoneringar kom en stor expansion av motorbusstrafik 
igång runt om i Sverige under 1920-talet.
Källa: Wikipedia

Karlstadsbuss egen historia sträcker sig tillbaka ända 
till 1880-talet då fröken Alma Andersson startade 
”Nya Åkeriet” som bestod av hästdragna fordon. De 
första åtta motoriserade bussarna köptes in 1922 och 
trafikerade sex linjer från Stora Torget till Herrhagen, 
Råtorp, Färjestad, Romstad, Kroppkärr och Sommar-
ro. Utöver bussarna fanns då 12 lastbilar, 7 taxibilar, 
12 hästar och 1 likvagn. 1947 bytte företaget namn 
till Karlstads Bussaktiebolag, ett namn som lever kvar 
än idag.

3.2.2 Påverkande faktorer på utvecklingen

Tillverkning
Bussar tillverkas oftast som ett chassi (underrede, motor, 
växellåda, hjulupphängning, bromsar etc), som sedan frak-
tas till en lokal karosstillverkare, som bygger väggar, fönster, 
tak, inredning mm. Särskilt för linjebussar har kunderna, 
kommuner, velat ha karosstillverkare i det egna landet, och 
det finns många lokala lag- och kundkrav som är svåra för 
en central tillverkare att hålla reda på. I och med EU luck-
ras detta upp och det blir efterhand färre karosstillverkare.
Källa: Wikipedia



55

En annan viktig insikt är att de stora busstillverkarnas 
huvudverksamhet är att bygga lastbilar. Utvecklingen 
av bussar och lastbilar har därför av ekonomiska skäl 
gått hand i hand. Krav och incitament till utveckling 
av lastbilar har därmed i hög grad påverkat bussarnas 
utveckling.
 Till skillnad från ett bilköp, där kunden och bil-
tillverkaren har en direkt affärsrelation, sker inköp av 
stadsbussar i samband med offentliga upphandlingar. 
I den processen är slutkunden, dvs resenären, och 
tillverkaren av fordonet väldigt långt ifrån varann. 
 De offentliga upphandlingarna har generellt pre-
mierat lägsta pris, vilket pressat priserna på bussarna. 
De samhällskrav som främst drivit på utveckling har 
liksom för lastbilar varit politiska och handlat om 
miljö och utsläpp. Specifikt för bussar har en del ut-
veckling skett när det gäller anpassning för funktions-
hindrade. 

Eftersom lägsta pris varit styrande har även trafikfö-
retagens incitament varit att hitta en billig standard-
buss. Då de flesta trafikföretagen opererar på i flera 
städer och regioner finns ett lönsamhetsincitament att 
standardisera bussarna för att uppnå stordriftsfördelar, 
och göra det möjligt att flytta runt bussar mellan olika 
trafikområden utan dyra anpassningar. 
 Med tanke på rådande incitament för samhälle, 
busstillverkare och trafikföretag är det kanske inte så 
konstigt att de mjukare känslobaserade värdena haft 
låg prioritet. Design har i princip reducerats till att 
matcha färgen på lacken med upphandlarens grafiska 
profil. Att beakta resenärernas individuella behov av 
status och social acceptans, eller påverkas av över-
gripande perspektiv såsom stadsplanering, kultur, 
historia och framtidsvisioner har generellt inte varit på 
dagordningen.

Till skillnad från ett bilköp, där  
kunden och biltillverkaren har en direkt 

affärsrelation, sker inköp av stadsbussar i 
samband med offentliga upphandlingar.

”
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3.3 Nya fordon för stadstrafik
3.3.1 Vad kallar man en utvecklad buss?

I projektet har vi studerat olika tekniker och system 
med ambitionen att skapa kollektivtrafik med väsent-
ligt högre standard och image än traditionell buss-
trafik. Samtidigt till en lägre kostnad än att bygga 
spårvagn eller tunnelbana. Det finns många olika 
försök runt om i världen, men ännu inga vedertagna 
standarder. Systemen är därför knutna till en eller ett 
fåtal städer/regioner och ofta till en fordonsleverantör. 
 Det finns heller inget vedertaget begrepp för vad 
den här typen av fordon ska kallas. Närmast en stan-
dardisering ligger nog begreppet ”BRT-bussar” eller 
”BRT-fordon”. Dessa begrepp blir dock ganska otyd-
liga eftersom BRT är ett koncept som mer handlar om 
infrastruktur, framkomlighet och systemkapacitet än 
själva fordonet. Att BRT-begreppet kommit att använ-
das om fordon handlar sannolikt om att de städer som 
satsat på nya typer av fordon också gjort omfattande 
satsningar på infrastrukturen. Det omvända är dock 
inte alltid sant, det vill säga att det finns många exem-
pel på BRT-system som använder vanliga traditionella 
bussar.
 Exempel på alternativa begrepp till BRT-fordon 
som vi stött på är: Superbuss, konceptbuss, framtids-
buss, ”Spårvagn fast med gummihjul”, designbussar, 
avancerade bussar, ”nya moderna bussar”, självstyrande 
bussar etc. Listan kan göras längre vilket illustrerar 
att det finns ett behov att skapa ett internationellt 
standardiserat namn. 
 Med stöd av marknadsföringens teorier kan det 
dock ifrågasättas om just BRT är ett bra begrepp. 
Buss, tunnelbana och spårvagn är alla självförklarande 
begrepp, i motsats till den tekniskt klingande termen 
BRT. Medvetna om att begreppet BRT-fordon kan 
ifrågasättas väljer vi ändå, i brist på annat och för 
enkelhetens skull, att använda det i detta avsnitt som 
om det vore ett standardiserat begrepp.
 I Sverige finns ännu inget BRT, eller BRT-liknande 
system i drift. Det finns heller ingen stad i landet som 
satsat på BRT-fordon. Det finns tankar och planer i 
Stockholm, Göteborg och Malmö men för att studera 
BRT-fordon i praktiken behöver vi vända blicken 
utanför Sverige. 

 De system vi tittat närmare på kräver inga spår 
eller kontaktledningar och kan delas in i följande fyra 
kategorier: Kantstödstyrda fordon, optiskt styrda 
fordon, magnetstyrda fordon samt designfordon utan 
självstyrande teknik. Det finns ytterligare typer av 
fordon mellan vanlig buss och spårvagn, tex spårstyrda 
bussar och trådbussar. Då dessa kräver mer, och är 
mer beroende av, infrastrukturen har de valts bort 
här. Några system beskrivs delvis ovan i avsnittet om 
infrastruktur. För den som vill veta ännu mer om dessa 
system hänvisar vi till boken ”Persontransporter i 
långa banor” (Johansson/Lange, 2008) samt rapporten 
”Avancerade kollektivtrafiksystem” (Bjerkemo, 2000).
 Det är viktigt att komma ihåg att syftet med detta 
projekt är att öka kollektivtrafikresandet. Det finns 
ingen prestige i att använda avancerad teknik, även 
om vi strävat efter ett nyfiket förhållningssätt. Tek-
niken är dock underordnad resenärens upplevelse och 
rimliga ekonomiska risktaganden.

3.3.2 Faktorer för högre kvalitet, komfort och 
användbarhet
Här följer ett antal faktorer som identifierats för att ge 
en upplevelse av högre kvalitet, komfort och använd-
barhet. Vi gör inga som helst anspråk på att dessa är 
de enda faktorer som påverkar, men ger ändå en bild 
av förbättringspotential jämfört med det som anses 
standard idag. 

Invändig möblering med plant golv där det är enkelt 
att röra sig inne i fordonet, även för resenärer med 
barnvagn/rollator/rullstol. Personligt utrymme kan 
naturligtvis inte alltid garanteras, men sittkomfort 
med bra benutrymme och stolar med stoppning i både 
sits och rygg är att eftersträva. Tyvärr är det standard 
i många andra länder med plastiga säten med ingen 
eller väldigt lite stoppning, vilket även gäller vissa 
BRT-fordon som vi studerat. Det här är något att vara 
lite extra vaksam på, eftersom vi är vana stoppade 
säten i Sverige.
 En ytterligare aspekt på bussens inredning är val 
av färger och klädslar. Detta är naturligtvis en fråga 
om god smak hos beställaren, men efter att ha besökt 
en handlare av just klädslar är det svårt att inte re-
flektera och skriva några rader om detta. Hur kan det 

Traditionell	stadsbuss																																			Irisbus	Civis	Bild:	Irisbus
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komma sig att av ett hundratal tyger endast att hitta 
en handfull som hade passat i en bil? En fråga om 
tycke och smak, men det känns ändå märkligt att det 
är svårt att hitta en klädsel i en buss som man skulle 
ha valt till sin egen bil. Varför skulle kollektivresenä-
rer ha annan smak än bilister? 

 
Ljusinsläpp/belysning/takhöjd för att skapa ett triv-
samt och öppet rum där ljuset anpassas för bästa utsikt 
oavsett tid på dygnet.

Traditionell	stadsbuss																																Irisbus	Civis	Bild:	Irisbus																								APTS	Phileas	i	Douai,	Frankrike

Enkelt att stiga på och av genom stora dörrar med 
insteg i nivå med hållplatsen. Detta gör kollektiv-
trafiken tillgänglig och därmed ett alternativ för fler 
människor. Möjlighet för bussen att stanna tätt intill 
kantstenen är avgörande för den som exempelvis sitter 
i rullstol. Att just stanna nära kantsten är en av de 
viktigaste fördelarna med självstyrande fordon som 
beskrivs närmare längre fram i kapitlet. Vissa nya bus-
system har hållplatser i mittrefug, vilket kräver dörrar 
för på och avstigning på bussens båda sidor.
 

Traditionell	stadsbuss,	Bild:	UNT																																																	Irisbus	Civis	Bild:	Irisbus
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Utrymmen för särskilda behov: rullstolar, rollatorer 
och barnvagnar är idag standard i de flesta stadsbus-
sar. Att ta med sin cykel är dock mera ovanligt då det 
kräver mycket plats och ett större fordon.

På	en	traditionell	stadsbuss	är	det	sällan	tillåtet	att	ta				 	 I	en	Streecar	från	Wrightbus	kan	man	ta
med	cykel.	I	USA	förekommer	att	man	sätter										 	 med	cykeln	ombord.	Bild:	Wrightbus
cykelställ fram och/eller bak på bussen.

Integrerade tekniska system (information, biljetter, internet)

Från fokusgrupper som hållits med äldre och funk-
tionsnedsatta har det framkommit att de traditionella 
LED-punkt displayerna är ljusstarka och lättlästa. 
Vilket inte minst är viktigt för resenärer med dålig 
syn. Vi tror därför att det finns goda skäl att se platta 
skärmar som ett komplement, snarare än ersättning av 
de traditionella skyltarna. På så vis förbättras informa-
tionen utan att försämra för vissa utsatta kundgrupper.
 Biljett- och betalsystem upplevs av många som 
komplicerade, men kommer med stor sannolikhet att 
bli smidigare och enklare. Förhoppningsvis kommer 
framtidens betalsystem bygga på konventionella betal-
medel snarare än speciella lösningar för kollektivtrafik.
 För att kunna utveckla informationstjänster etc 
ombord på fordonen kommer uppkoppling mot Inter-
net att bli en allt viktigare del av fordonet. Det gäller 
både möjligheter till mer avancerad infotainment på 
platta skärmar som att erbjuda kunderna möjligheten 
att koppla upp sig under resan.

LED-punkt	display	i	traditionell	stadsbuss									 	 Integrerade	platta	skärmar	i	en	Irisbus	Crealis
med möjlighet att visa nästa hållplats.                 med möjlighet att visa i princip vilken information
																																																																													 	 som	hellst.	Ex	flera	hållplatser	framåt.	Bild:	Irisbus																																																							

 

Internet	om-
bord, en viktig 
förutsättning för 
kollektivtrafikens	
fortsatta  
utveckling.
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Miljövänligt och låg bullernivå
Kollektivtrafik i en hållbar stad har minimala utsläpp 
och är tyst, både i bussen och ut mot gatan. De tradi-
tionella busstillverkarna har konstant blivit bättre på 
att minska utsläppen men bullret har man inte lyckats 
få ner i samma utsträckning. 

De bussar som bullrar minst är faktiskt de som drivs 
mest miljövänligt, dvs med biogas, el samt hybrider.

- Biogasbussar bullrar ca hälften så mycket som en 
vanlig dieselbuss. Detta enligt tester genomförda av 
Skånetrafiken. 

- Elbussar är mycket tysta, nästan för tysta enligt 
vissa vilket skulle kunna leda till trafiksäkerhetspro-
blem. 

- Dieselhybrider kan starta tyst och köra tyst be-
gränsade sträckor på ren el. Karlstadsbuss testkörde 
Volvos nya hybridbuss 2009 och fick då veta att Volvo 
började utveckla hybridtekniken för att spara bränsle, 
det minskade bullret upptäckte man som en ”bief-
fekt”.

Det här med alternativa drivmedel är en komplex 
fråga med många olika val. Sista året har dock det rena 
el-alternativet vuxit fram som det troliga drivmedlet 
för framtiden. En bild som bekräftas av samtal med 
representanter för busstillverkarna bland annat Jos 
Janssen på APTS Phileas, Rolf Hedberg på Scania och 
Peter Danielsson på Volvo. Man talar om en kraftig 
reduktion av energiåtgång och att tekniken är på väg 
ner i pris. Utvecklingstakten är hög, inte minst i 
Asien. Om vi blickar fram emot år 2020-2030 finns 
sannolikt eldrift tillgänglig till ett försvarbart pris.

Temperatur och luftkvalitet
En viktig fråga för både kunder och chaufförer är 
temperatur och luftkvalitet inne i bussen. Arbetsmil-
jöverket föreskriver att en buss inte får tas i trafik om 
temperaturen är under 5 grader. Någon övre tempe-
raturgräns finns inte. I andra typer av lokaler finns 
föreskrifter att se efter åtgärder om temperaturen 
överstiger 26 grader. 
 Ska vi kunna skapa konkurrensfördelar mot bilen 
räcker det dock inte att uppfylla arbetsmiljöverkets 
krav. För att kunna prata upplevelse av komfort efter-
strävar vi en så jämn temperatur som möjligt året om. 
I ett land som Sverige med skiftande klimat är det 
därför viktigt att fordonen har både uppvärmning och 
luftkonditionering av god kvalitet. En komplikation 
vid stadstrafik och värmereglering är att dörrarna ofta 
öppnas och stängs.
 En fråga som vi haft svårt att hitta bra informa-
tion om utveckling, men som sannolikt kommer att 
diskuteras mer i framtiden är luftkvalitet inne i bus-
sen. Enligt Rolf Hedberg på Scania jobbar man redan 
idag med luftkvalitet och det finns filter för luften 
som cirkulerar inne i bussen. Med dagens system byts 
i princip all luft ut var 1,5-2 minuter. Inget system är 
dock bättre än dess service så rutiner för efterlevnad av 
rekommendationer om byte av filter är en viktig del i 
ekvationen.
 Det finns naturligtvis mycket mer att göra och det 
är också avhängigt värmekapacitet i bussarna, speciellt 
på vintern där frekvent dörröppnande i kombination 
med bra luftväxling är en utmaning vad gäller att ha 
bra och varm luft utan att förbruka för mycket energi.
 

Komfortupplevelsen: åkkomfort och  
andra faktorer
Kollektivtrafiken, särkilt med buss, är inte så kom-
fortabel som den skulle kunna bli. Den sammanlagda 
komfortupplevelsen beror av insteg och höjdskill-
nader, sitt- och ståplatsers utformning, anpassad belys-
ning, låg ljudnivå, behaglig temperatur och frisk luft 
med mera. Åkkomfort är en del av den sammanlagda 
komfortupplevelsen. Denna beror på fordonets rörelser 

Foto:	Mark	Ralston/AFP/Getty	Images

Bild: usa.babybanz.com
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vilka beror av såväl infrastrukturens som fordonets 
egenskaper och inte minst av hur förarna kör. 
 Dålig åkkomfort bidrar till låg attraktivitet för 
kollektivtrafiken, t.ex. genom att resenärerna blir 
mindre utvilade och inte kan utnyttja restiden för 
att exempelvis läsa. Fordonets rörelser gör att en del 
personer blir åksjuka och även fallolyckor kan uppstå 
då rörelserna gör det svårt att hålla balansen. 
 Förarna har stora möjligheter att påverka den 
upplevda åkkomforten. Man kan undvika ryck och 
kraftiga inbromsningar samt hård kurvtagning och 
ojämn fart. I spårtrafiken är det relativt vanligt att 
mäta åkkomforten. Där tillåts inte mer än ca. 1 m/s2 i 
sidoacceleration och spårfordon varken accelererar eller 
bromsas hårdare än så. Stadsbussar kommer ibland 
upp i högre nivåer: 2 - 3 m/s2 (Kottenhoff, Sund-
ström, 2011). Författarna visar också att bussresenärer 
störs mest av ryck, hårda inbromsningar och ojämn 
farthållning.
 Vanliga orsaker till dålig åkkomfort är att föraren 
försöker köra in en försening eller hålla en turlista när 
det är mycket folk och trafik. Det behöver inte vara så 
att föraren överträder någon hastighetsgräns eller kör 
farligt. Det räcker på många håll att fordonet upp-
når hastighetsbegränsningen för att åkkomforten för 
passagerare ska bli lidande. Det kan också vara så att 
föraren kör med kraftiga inbromsningar för att vinna 
tid eller att man hastighetsanpassar överdrivet mycket 
så att körningen blir ojämn i hastighet med många 
accelerationer och bromsningar. 
 Det är högst 25% av bussresenärerna som uppger 
att de blir eller någon gång blivit åksjuka i kollek-
tivtrafiken. Detta kan tolkas som handikapp. Sådana 
uppstår nämligen när omgivningen ställer större krav 
än vad den enskilda individen klarar. Särskilt känsliga 
är kvinnliga och yngre individer (flickor).
 En komfortabel kollektivtrafik förutsätter duktiga 
förare men också hög standard på infrastrukturen, 
dvs. gatan eller bussbanan. Det kan handla om jämn 
beläggning och doserade kurvor. Fordonen bör ha väl 
fungerande luftfjädring och tillräckligt axelavstånd, 
eventuellt boggi samt en inre design som ger god 
komfort: låga insteg, bekväma sittplatser, lagom be-
lysning och låg ljudnivå samt bra klimat. I praktiken 
kan det vara bra med måttligt starka motorer, accele-
rationsbegränsare och eller eldrift. Föraren kan också 
behöva ett elektronsikt hjälpmedel som varnar om han 
kör för hårt relativt de gränser som tagits fram.

 
3.3.3 Nya tekniker och busstyper

Kantstödsstyrda bussar
Kantstödsstyrning av bussar har funnits sedan slutet 
av 1970-talet, då Daimler-Benz AG och Ed Zublin 
patenterade och utvecklade O-bahnsystemet. Utveck-
lingen tog fart i samband med nedläggningen av flera 

spårvagnsprojekt i tyskland. Tanken var att med hjälp 
av bussar dra nytta av de investeringar som redan 
gjorts i spårvagnsprojekten. 
 Tekniken är enkel då den bygger på mekanisk 
styrning med styrhjul mot en betong- eller träkant. 
Kantstyrning kan ske på hela linjen eller på utvalda 
delsträckor. Kantstödsstyrda system kräver inga sär-
skilda BRT-fordon, utan allt som krävs är att styrhjul 
monteras vid framhjulen. Något som kan göras på de 
flesta bussar. 
   

O-Bahn i Adelaide, Australien Bild: Beneaththelandslide

BRT	system	i	Eugene	,	USA.	(Fotomontage:	Newlands	&	Co)	

Styrhjul på kantstödsstyrd buss. 
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Fördelarna med kantstyrning ligger främst i ett ef-
fektivare nyttjande av infrastrukturen, vilket kommer 
kunden till del genom snabbare restider. En annan 
positiv effekt med kantstyrningen är att svängar blir 
mjuka och behagliga samt att stopp vid hållplats 
sker perfekt intill kantsten, vilket annars är svårt för 
de flesta chaufförer. Detta gör det enklare att gå på 
och av, inte minst för funktionshindrade resenärer. 
Att olika typer av bussar kan användas är en annan 
fördel. Moderna BRT-fordon kan därmed samsas med 
traditionella bussar och åtnjuta samma grundläggande 
fördelar.

Magnetstyrning
Vi har specifikt valt att studera fordonet APTS Phi-
leas, som är en av de mest innovativa bussfordonen på 
marknaden. Bussen har spårvagnsliknande design och 
teknik som, avser ge spårvagnens goda egenskaper. 
 Phileasbussarnas självstyrande teknik bygger 
på samma princip som används inom industrin för 
självstyrande truckar etc. Färdvägen programmeras i 
en dator ombord på fordonet som stämmer av sin posi-
tion mot små permanentmagneter som sitter infällda 
i körbanan var fjärde meter. Syftet med den självsty-
rande tekniken är främst en mycket exakt angöring 

Phileas på besök på Stora Torget i Karlstad.

av hållplatser, vilket i sin tur medger ett helt plant 
insteg i fordonet. 
När det gäller säkerhet och certifiering från myndig-
heter har vi fått veta från tillverkaren är att man i 
Holland och Frankriken talar i termer av SIL-standar-
den (Safety Integrity Level).
Standarden är definierad i de Europeiska standar-
derna för järnvägsapplikationer EN 50126-50129. I 
detta system finns fyra nivåer, där SIL 4 är den högsta 
säkerheten och SIL 1 den lägsta. I Eindhoven certi-
fierades systemet med SIL 2 i slutet av 2009, medan 
myndigheten i Frankriken kräver SIL 4, vilket innebär 
betydligt högre kostnader. 
 Priset att för installation av magneter i gatan, in-
mätning av varje magnets x,y,z position samt utveck-
ling av mjukvara för linjen kostar ca 150 000 EUR/
km med säkerhetsnivå SIL 2. men kan som sagt bli 
dyrare beroende på de krav som myndigheten ställer 
för att certifiera systemet.
 Phileas har relativt goda förutsättningar att klara 
vårt nordiska klimat då den magnetiska styrningen 
fungerar både vid löv och is/snö. Det sistnämnda bör 
dock konstateras med viss försiktighet då systemet 
inte testats under nordiska vinterförhållanden.
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Phileas symboliserar också övergång till längre och 
kapacitetsstarkare fordon av typ dubbelledbussar. De 
är besiktigade för 170 – 180 passagerare, ca 150 pas-
sagerare i praktiskt drift. Hjulaxlarna är placerade i 
änden av vagnkorgarna. Därmed slipper man ”ledbuss-
gunget” hos nuvarande ledbussar vilket är en väsentlig 
komfortförbättring.

Phileas	finns	i	flera	längder,	här	den	längsta	26	m	lång	
dubbelledade versionen. Bild: APTS

Fordonet har laddhybridrift med återladdning av 
bromsenergi till batterier som ger extra kraft vid star-
ter och används vid körning i miljökänsliga områden. 
Man har dock haft vissa problem med återladdningen 
till batterierna.
 Hjulen har elmotorer i naven samt kan vridas åt 
samma håll samtidigt för dockning mot kantstenen. 
Det fordrar att magneter är nerfrästa i körbanan som 
positionsgivare. Förarplatsen är högt och centralt 
placerad. Navmotorerna medger att hela fordonet har 
låggolv. Komforten i fordonet är hög med breda dörrar 
för snabb av- och påstigning.
 Phileas-fordonen är i drift i Eindhoven, Douai i 
norra Frankrike och Konstatinopel. Samarbetsavtal har 
skrivits med Korea.

Tekniska specifikationer APTS Phileas

Längd: 18,5/24,5/26 m

Bredd: 2,55 m

Höjd: 3,20 m

Kapacitet: ca 130/160/175 personer

Pris: ca 1,1 miljon Euro, inklusive  
        navigeringsutrustning

Optisk styrning
Civis från franska Irisbus var den första BRT-buss som 
vi hittade i projektet. Tillverkningen av Civis är ett 
sedan 2010 nedlagd, men utgör ändå ett intressant 

exempel att lyfta fram. Dels på grund av nytänkande 
teknik och design, men också ett exempel på riskerna 
med att satsa på ett system knutet till en enda tillver-
kare. Fordonet kunde navigera själv med hjälp av en 
kamera utvecklad av Siemens Transportation som läste 
av markeringar i mitten av gatan. 
 Den optiska styrningen baserades på principen för 
bildbehandling. En kamera framför fordonet läser av 
en märkning målad på gatan som visar den optimala 
körvägen. Information behandlas av en mikroproces-
sor som styr riktningen på fordonet, som en virtuell 
skena, utan att föraren behöver hålla i ratten. Föraren, 
som sitter centralt i förarhytten, kan dock när som 
helst ta kontrollen över fordonet. Därav marknadsför-
des projektet som en spårvagn med gummidäck. 

Ett av de problem som varit med Civis-projektet är 
svårigheten att få styrsystemet certifierat. De filmer 
som bland annat kan ses på YouTube, där föraren 
släpper ratten, är filmade i en avskild inhägnad miljö. 
Precis som med Phileas magnetiska styrning finns 
inga tillämpbara reglementen för den här typen av 
teknik, utan kraven blir baserade på EU’s järnvägsreg-
lemente. Att uppfylla dessa stränga krav utan fysiska 
spår är mycket svårt. 
 Ett annat problem med optisk styrning är att vi i 
Norden har både löv och is/snö som kan dölja marke-
ringarna i gatan. Systemet bör därför i teorin fungera 
bättre i exempelvis sydeuropa. 

Tekniska specifikationer Irisbus Civis

Längd: 18,5 m

Bredd: 2,55 m

Höjd: 3,40 m

Kapacitet: 110 till 120 personer

Pris: ca 1,1 miljon Euro, inklusive  
        navigeringsutrustning

Bild:	Irisbus
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BRT-fordon utan självstyrande drift
En av projektets teser är att ny modern design är 
viktig för att få fler att resa kollektivt. Det finns 

fordon där man satsat på en spårvagnsliknande design 
och öppnare, ljusare interiör, men utan självstyrande 
teknik.

Wrightbus Streetcar. Bild: Wrightbus

Irisbus	Crealis	Neo.	Bild	Irisbus
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Mercedes Citaro. Bild: Mercedes

Volvo	konceptbuss.	Bild:	Ulo	Maasing

Vi har fått uppgifter från Scania att även de jobbar på 
en konceptbuss. Uppgifter kring denna är dock inte 
offentliga i skrivande stund.
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3.3.4 Fordonet som en del i ett större koncept 
(BRT, BHLS etc)

Att bara ha ett häftigt fordon kommer inte i sig att 
ge några större resandeökningar. Styrkan ligger i att 
låta den vara ansiktet utåt, eller symbol för ett nytt, 
fräscht och fungerande koncept. En parallell skulle 
kunna dras till när SJ lanserade X2000. 
 Sören Bergerland, chef på Karlstadsbuss, var vid 
den tiden regionchef för SJ i bla Värmlandsregionen 
och minns hur själva tåget fick symbolisera ett nytt 
sätt att tänka tåg. Tidigare hade tågen en lite föråld-
rad, mossig stämpel, men X2000 med dess (då) futu-
ristiska design, smakfulla inredning och uppsnabbad 
restid gav tågtrafiken ett nytt modernt ansikte. 
 Samma sak kan man se i BRT-satsningarnas mark-
nadsföring. 

San Diego, BRT kampanj. Bild: www.metro-magazine.com

Las	Vegas,	BRT	kampanjRouen	kampanj,	notera	att	spårvagnen	och	Crealis	Neo	
bussen marknadsförs tillsammans som ett samman-
hängande system, med gemensam gestaltning/design.
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3.3.5 Konsekvenser av fordonsval

Om vi utgår ifrån att kunderna skulle uppleva de 
nya fordonen som mer attraktiva, vilka konsekvenser 
skulle det föra med sig att skaffa in dessa fordon? 
 Först och främst har vi kostnadsfrågan. Hur ska 
dessa nästan tre gånger dyrare fordon finansieras? 
Att locka kunderna endast med nya fordon kommer 
sannolikt inte ge så många nya resenärer att kostna-
den kan motiveras. Fordonet måste istället sättas i ett 
sammanhang där infrastrukturen rätas ut, prioriteras 
och anpassas för snabbare restid och energieffektivare 
produktion, vilket medför besparingar i både chauf-
förslöner, bränsle och utsläpp. Besparingarna kan öka 
ytterligare om exempelvis någon gammal linje helt 
kan tas bort till följd av förbättringen.
 För att räta ut och prioritera kollektivtrafiken 
kommer den ibland att hamna i intressekonflikt med 
främst biltrafiken, men i vissa fall även fastighetsä-
gare. Här gäller att kunna visa på att ett ökat kollek-
tivtrafikresande minskar trängseln för bilister och att 
bra kollektivtrafik ökar fastighetsvärden (Haas-Klau, 
2007). För att klara medborgardialogen kan det vara 
klokt att lära av de strider om ”bussgator” som lätt 
uppstår. Att lyfta frågan från några meter asfalt till ett 
större stadsbyggnads- och hållbarhetsperspektiv kan 
därför vara en framkomlig väg. Liksom att visa på de 
mervärden som den nya kollektivtrafiken ger.

Som nämnts ovan medför självstyrande bussar en kom-
plicerad och byråkratisk certifieringsprocess. Det finns 
naturligtvis önskvärda effekter såsom att kunna stanna 
perfekt vid en hållplats som talar för den avancerade 
tekniken. Det är dock tveksamt om ökade kostnader 
till följd av styrteknik i nuläget är försvarbara. Att 
endast ha ett avancerat och snyggt designat fordon 
medför dock inte dessa problem.
 Ett ytterligare skäl som talar för att avvakta med 
avancerad styrteknik är att det uppstår ett stort 
beroende till en ensam leverantör. Innan det skapas 
standarder för denna typ av teknik är det mer fram-
tidssäkert att avvakta med självstyrande bussar.

3.3.6 Behovspyramiden i ett fordonsperspektiv

Vi har redan tittat på ett antal förbättringar hos de 
nya utvecklade fordonen. Låt oss blicka tillbaka på 
behovspyramiden från del 1. Låt oss sedan göra en en-
kel analys av hur ett mer attraktivt fordon skulle fylla 
kundernas behov bättre än idag.

På nivå 1, kundens grundläggande behov i rollen som 
samhällsmedborgare, blir behovet av ett mer attraktivt 
fordon ganska abstrakt. Det handlar mer om övergri-
pande frågor såsom att en mer attraktiv kollektivtrafik 
bidrar till en fungerande infrastruktur, minskad miljö-
belastning, samt ökad jämställdhet och social rättvisa.

Grundläggande behov som samhällsmedborgare

Specifika behov i resenärsrollen

Behov av användbarhet

Trygghet, socialt liv, status

Estetik, etik, berättelser

Echeverri och Sahlbergs behovspyramid för kollektivt resande © 2012
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Mycket ofta är design det mest  
direkta sättet att definiera vad  

produkter är i folks tankar
Sir Jonathan	Ive,	chefsdesigner på Apple

”
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På nivå 2, kundens specifika behov i resenärsrollen, 
handlar det fortfarande om grundläggande funk-
tionsbehov. Det handlar om att på ett tillförlitligt 
sätt kunna resa snabbt och prisvärt. Dessa behov fylls 
i princip på samma sätt med en gammal buss som 
klarat besiktningen, som med ett nyutvecklat fordon. 
Faktorer som påverkar snabbhet och tillförlitlighet 
handlar mer om infrastruktur och trafik- och stadspla-
nering än fordonets utformning. 

På nivå 3, kundens funktionella behov av användbar-
het, börjar vi komma in på att det inte är tillräckligt 
med bara en buss. För att välja att använda kollek-
tivtrafiken måste det vara enkelt, okomplicerat och 
tillgängligt även för personer med funktionsnedsätt-
ning. För att uppnå värden på denna nivå spelar själva 
fordonet och dess system en viktig roll. 
 Lågt golv i hela bussen, plats för rullstol/rollator/
barnvagn, bredare gångar, bekväma säten, dubbeldör-
rar, kontrastmarkeringar, lättlästa skyltar, högtalarut-
rop och intuitivt betalsystem är exempel på faktorer 
som förenklar resandet. Det bör dock tilläggas att 
användbarheten uppstår i samspel med hållplatser 
och informationssystem. Värdet av lågt golv i bussen 
blir exempelvis mycket högre om hållplatsen har en 
kantsten i samma nivå som bussens golv. På samma 
sätt blir värdet av tydlig information i och på bussen 
större om informationen är lika konsekvent och tydlig 
på hållplatser och exempelvis hemsida och mobilappar.

På nivå 4, kundens behov av trygghet, socialt liv och 
status, återfinner vi psykosociala behov som på flera 
olika sätt kan knytas till fordonet. Att stiga ombord 
på ett fräscht, rent, tyst och skadefritt fordon upplevs 
sannolikt som tryggare än att stiga ombord på en 
ostädad, skramlande, bullrande, nedklottrad buss med 
sönderskurna säten. 
 Vårt sociala behov handlar mer om oss själva än 
själva fordonet, men fordonet kan i samspel med kol-
lektivtrafikens varumärke/image påverka den sociala 
acceptansen. Att kunna vara stolt över det sätt man 
reser på är lika viktigt som andra statusfaktorer. Att 
många människor väljer att betala dyra pengar för en 
viss bil, trots att en billigare sannolikt fyllt samma 
funktionella krav, är ett tydligt bevis på denna tes. 
Det är tydligen värt hundratusentals kronor att visa 
vem man är, att man har smak och att man tillhör den 
exklusiva skara som kör ett visst bilmärke.
 Människor har ett behov av att känna sig accepte-
rade och sedda, inte bara för den de är, utan som den 
de vill vara. Här menar vi att busstillverkarna missat 
en viktig faktor i sin produktutveckling, särskilt då 
det gäller stadsbussar. Stadsbussar ligger längst ner på 
exklusivitetsskalan hos busstilverkarna jämfört med 
långfärds- och turistbussar, vilket måste ifrågasättas 
varför? 

Ett exempel på detta från Karlstadsbuss verklighet var 
då inredningen skulle specas till de nya ”vanliga” bus-
sar som ska rulla i Karlstad fr.o.m. sommaren 2013. 
Med risk för bristande objektivitet ser de flesta kläds-
lar för stadsbussar ut som de passerat bäst-före-datum 
någon gång på 1980-talet. Det fanns snygga tyger att 
tillgå, men dessa var inte certifierade för just stads-
buss! Vi lyckades tillslut hitta en certifierad klädsel 
som såg acceptabel ut, ironiskt nog var den framtagen 
för förarstolen och inte kundmiljön… 
 Man ställer sig frågan varför just stadsbusskunder 
skulle föredra skrikiga och fula miljöer, då ingen nå-
gonsin skulle komma på tanken att designa en bil på 
det sättet? Skulle faktiskt vilja säga att jag upplevde 
standardurvalet av tyger som ett förakt för stadsbuss-
resenärerna. Med det sagt vill jag samtidigt säga att 
ingen av de andra busstillverkarna är bättre på detta 
område, tvärtom! Den berörda tillverkaren i mitt 
exempel hör snarare till de bästa då det gäller kund-
miljön.
 Bussens yttre utseende är naturligtvis minst lika 
viktigt för att höja kollektivtrafikens image. Det yttre 
är ju vad alla ser, dvs även de som inte reser. Ägaren 
till en ny fin bil känner en stolthet då andra tittar på 
och kanske ger denne en bekräftande komplimang. 
På samma sätt kan ett modernt designat kollektiv-
trafikfordon bidra till en ökad stolthet som kollektiv-
trafikresenär. Och stolta, positiva kunder är den bästa 
marknadsföring ett företag eller verksamhet kan ha.

På nivå 5, estetik, etik och berättelser, kommer vi 
till människans behov av mening och sammanhang. 
Denna nivå kan vara svår att definiera i ett fordonsper-
spektiv, men kan ändå illustreras med några exempel. 
I en stad som byggt spårvagn eller tunnelbana blir 
dessa kollektivtrafiksystem en del av stadens själ, 
historia och framtid. 
 En vanlig buss besitter inte dessa värden, utan 
upplevs snarare som generiska och utan karaktär. Med 
ett modernt designat fordon händer något nytt och 
spännande som sätter karaktär på stadsbilden, gärna 
kompletterat med hållplatser med samma tydliga 
identitet. Fordonet blir därför en bärare av framtidstro 
och så småningom också en del av kulturen, historien 
eller berättelsen om staden. Kulturen och dess symbo-
ler är viktiga för oss människor och ger sammanhang i 
tillvaron. Eller som Apples chefsdesigner Jonathan Ive 
uttryckt det ”Mycket ofta är design det mest direkta 
sättet att definiera vad produkter är i folks tankar”.
 Även etiken har en plats på denna översta nivå. 
Ett fordon med karaktär har alla möjligheter att på 
ett attraktivt sätt stå som symbol för ett etiskt riktigt 
alternativ. Ett alternativ som blir allt viktigare i en 
allt mer urbaniserad och ekologiskt påfrestad värld. 
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3.3.7 Tankar om lämpligt fordonsval till Karl-
stad och Karlstadsstråket

Som avslutning på förstudiens fordonsdel summerar 
vi här några tankar om fordonsval i Karlstad och det 
planerade Karlstadsstråket. Karlstadsstråket har goda 
möjligheter att vara en drivande kraft i arbetet mot 
framtidens hållbara Karlstad. Summerar man de erfa-
renheter som gjorts kring nya typer av bussar är det 
inte realistiskt att i nuläget satsa på självstyrande bus-
sar. Själva fordonen är fortfarande intressanta, men då 
på grund av design och komfort. Det kan heller inte 
uteslutas att dörrar på båda sidor kan bli ett kriterium 
om vissa hållplatser behöver placeras i mittrefug. 
 Det finns goda skäl att tro att det kommer att lan-
seras flera spännande ”BRT-bussar” på marknaden de 
närmaste åren. Det är därför inte säkert att den buss 
som kommer att rulla i stråket ännu finns på mark-
naden. För efter att ha provåkt de fordon som finns är 
det svårt att hitta den perfekta bussen för Karlstad. De 

subjektiva intrycken är att exempelvis Irisbus Crealis 
Neo har en lyckad exeriör, men känns i princip som en 
vanlig buss på insidan. Phileas fordonet å andra sidan 
känns nästan som en spårvagn på insidan men har 
enligt oss inte lyckats lika bra med exeriören.
 Med rådande lagstiftning kring offentlig upphand-
ling är det heller inte helt självklart hur införskaffning 
av fordon ska ske. Detta blir särskilt komplicerat om 
det exempelvis bara skulle finnas ett fordon som upp-
fyller funktionskrav och önskemål om design. 
 Om införskaffandet överlåts åt ett privat trafikföre-
tag finns en problematik eller konflikt emot företagets 
strävan mot att standardisera sin fordonsflotta. Ett 
fåtal specialbussar ses då som högrisk vilket i sin tur 
riskerar driva upp kringkostnaderna. Det är därför 
önskvärt med ett gemensamt engagemang med både 
trafikföretaget och busstillverkaren, där samtliga par-
ter ser ett strategiskt värde i att arbeta med, och bidra 
till projektet.

Fordonet blir därför en bärare av  
framtidstro och så småningom också  
en del av kulturen, historien eller  

berättelsen om staden.

”
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 4 Kollektivtrafikens  
förpackning: Tjänster
Med utgångspunkt i samhällets och kunders behov 
av bättre kollektivtrafik har vi inventerat utveck-
lingsidéer, i termer av fordon och infrastruktur, som 
på ett genomgripande sätt möter viktiga behov idag 
och i framtiden. En viktig uppgift för att maximera 
effekterna av dessa insatser är att utveckla tjänster som 
tillgodoser dessa behov. 
 Detta avsnitt beskriver centrala aspekter i tjänste-
produktion såsom kundperspektiv, tjänsters karaktä-
ristik, tjänster som myndighetsutövning och begrepp 
som system, koncept och process. Avsnittet avslutas 
med några tankar om hur BRT-stråket som samhälls-
tjänst, med dess olika stödtjänster, möter individers 
behov och hur nya tjänster på behovspyramidens olika 
nivåer kan behöva utvecklas.  

4.1 Introduktion
Produkter och erbjudanden på marknader består 
nästan alltid av kombinationer av varor och tjänster. 
Det handlar om att privata och offentliga organisatio-
ner erbjuder löften om kundvärde och förutsättningar 
för kunders eget värdeskapande. Renodlade varor 
är fysiska och kan bedömas utifrån objektiva mått. 
Renodlade tjänster är ofta aktiviteter. Tjänster saknar 
ofta ”varaktighet” och handlar snarare om vad som 
görs, beteende, interaktion och annat som är svårare 
att ta på. 
 Kvalitet i tjänster låter sig inte enkelt fångas i ob-
jektiva mått utan är subjektiv och baseras på upplevel-
sen av kontakten med servicepersonal och organisatio-
nen. Att tänka i termer av vara och tjänst har kommit 
att bli förhärskande och är en del av vårt vardagsspråk, 
liksom en indelningsgrund för den samhälleliga statis-
tiken. En något mer verklighetsförankrad bild är att se 
produkter och erbjudanden som ett kontinuum, med 
varor i ena änden och tjänster i den andra (Shostack, 
1977).
 På senare tid har emellertid ett delvis annat synsätt 
vunnit terräng som går ut på att begreppet tjänst be-
höver definieras utifrån vad det är, inte utifrån vad det 
inte är (”icke-vara”). Det företag erbjuder till försälj-
ning är alltså kombinationer av varor och tjänster eller 
mer korrekt kombinationer av olika delar vilka ses 
som resurser eller möjliggörare för kunders värdeska-
pande. 
 Dessa delar kan vara fysiska ting, tjänster, kun-
skap, information, idéer eller symboliska värden; ett 
komposit av komponenter som är både fysiska och 
symboliska, men med tyngdpunkt på det ena el-
ler det andra. En resa med kollektivtrafiken har sin 

tyngdpunkt i tjänsteinnehållet (persontransport) men 
innehåller även fysiska komponenter såsom fordon, 
sittplats, biljettmaskiner och kanske tidningar om-
bord. 
 Det avgörande för framgång är hur företag och 
organisationer beskriver eller definierar sitt erbju-
dande. Det kan göras på många olika sätt och allt fler 
organisationer definierar sig som tjänsteverksamheter. 
Det är t ex vanligt att kommuner ses som aktörer i 
medborgarnas tjänst, genom att de erbjuder paket av 
tjänster till olika grupper av medborgare bl.a. för att 
locka företag och nya invånare till kommunen. 
 Vad som därför är centralt när man betraktar en 
verksamhet med ett tjänsteperspektiv, oavsett om det 
är ett traditionellt tjänsteföretag, en offentlig tjäns-
teproducent eller ett tillverkande företag, är att en 
särskild logik framträder, vi kan kalla det tjänstelogik 
eller tjänstedominant logik. 
 Med det avses att tjänsten samskapas med kunden, 
att kunden utnyttjar resurser som erbjuds av företaget 
i form av tjänster, fysiska produkter, information eller 
kombinationer av dess tillsammans med de resurser 
kunden själv förfogar över, såsom olika fysiska och tek-
niska resurser, kunskaper, erfarenheter och motivation 
(Vargo & Lusch, 2004a; 2006; 2008). Det leder till ett 
behov av att bl.a. integrera olika typer av resurser på 
ett sådant sätt att värde skapas för kunden men också 
för övriga inblandade aktörer. I vissa fall kan resurser 
utnyttjas i det nätverk eller i den infrastruktur kunden 
har.  
 Det finns två huvudkategorier av resurser. Den ena 
är ’statiska’ (eng. operand resources) och den andra 
’dynamiska’ (operant resources). De förra kan exempli-
fieras av varor, information och andra resurser medan 
de dynamiska är människor (kunder och/eller personal) 
som opererar på och använder sig av dessa resurser. I 
dessa aktiviteter och interaktioner samskapas tjänsten 
och förverkligandet av tjänsten och dess värde bedöms 
av berörda parter. Centralt blir hur man formulerar 
det utlovade kundvärdet, väljer att se på sin verksam-
het, hur man beskriver och kommunicerar det man 
erbjuder sina kunder. Vad kunden efterfrågar och är 
beredd att betala för är självfallet en avgörande faktor.
 Den tjänstefiering som vi ser i samhället i dag kan 
betraktas som ett förändrat synsätt. Företag tillverkar 
inte en bil, utan erbjuder en transportfunktion eller en 
transportmöjlighet; Företag säljer inte tvättmaskiner, 
utan möjligheten till rena kläder; Företag tillhanda-
håller inte en bostad, utan ett boende; Tillverkare av 
industrirobotar erbjuder system för produktivitets-
utveckling och produktionsrationalisering snarare än 
robotar. Värdet för kunden, d.v.s. vad erbjudandet 
ska åstadkomma, är det som ska kommuniceras i 
marknadsföringen. När så sker är det naturligt att 
relationen till kunden får en central betydelse även i 
marknadsföringen. Tjänster blir då resultatet av i tid 
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och rum länkade aktiviteter och interaktioner, vilka 
förverkligar ett kundvärde genom att tillgodose ett 
kundbehov.
 Tjänst definieras som användningen av resurser 
för att skapa värde för en aktör och detta är basen för 
allt ekonomiskt utbyte. En central utgångspunkt är 
att resurser i sig inte har värde utan värdet uppstår 
när resurser används och värdet samskapas med en 
kund eller användare. Värdet bedöms av kunden med 
utgångspunkt i nyttan och upplevelsen i kundens egen 
kontext och givet de krav, preferenser, förväntningar 
och erfarenheter kunden har. Värdet är därför unikt för 
varje kund och beror av användningssituationen och 
kundens egna resurser, d.v.s. kunskap, erfarenhet och 
motivation men även t.ex. utrustning och andra mate-
riella resurser som kunden tar med in i samskapandet 
spelar roll. 
 Kundens förmåga att samskapa värde handlar om 
att dra nytta av de resurser eller möjliggörare som 
företaget tillhandahåller, de egna resurserna och även 
resurser som finns i omgivningen, i tjänstens infra-
struktur. Kunden blir med detta synsätt en resursin-
tegrerare och bestämmer själv till stor del tjänstens 
kvalitet och värde. Tjänsteproducenter skapar förut-
sättningarna för samskapandet av tjänsten och har som 
huvuduppgift att stötta kunden så att det värde som 
samskapas blir konkurrenskraftigt och attraktivt för 
både kunden och företaget (lönsamhet). 
Detta ger delvis nya förutsättningar och ställer också 
nya krav på marknadsföringen. Det är produkternas 
tjänsteinnehåll och utlovade kundvärde som hamnar 
i fokus. Det är på det man tjänar pengar och det är 
det som är centralt i värdeskapandet. Begreppet tjänst 
fungerar därför som en tankefigur eller metafor för 
företagets erbjudande. 

4.2 Kundperspektiv
För att ett högt kundvärde ska realiseras är det förstås 
nödvändigt att kvalitet präglar alla delar av företaget: 
alla olika processer, aktiviteter, relationen med leve-
rantörer, samarbetspartner och kunder och självfallet 
de tjänster som bjuds ut på marknaden. Kommunika-
tion blir ett viktigt fundament i marknadsföringen. 
Förståelse för kommunikation i organisationen bidrar 
till koordinering av olika intäktsskapande aktiviteter 
såväl internt som externt. Kundvärdet förstärks när 
organisationens representanter kommunicerar med 
kunderna, snarare än till dem. Det skapar tillit och ger 
på sikt konkurrenskraft.
 Ett företags olika kärnprocesser måste utgå från 
kundernas uttalade och underförstådda behov och 
deras förväntningar, önskningar och kunskaper etc. 
Kundorientering och att sätta kunden i centrum 
innebär inte att kunden alltid har rätt eller att man 
alltid ska rätta sig efter det kunder säger. Kundorien-

tering handlar om att vara lyhörd för kunden, att vara 
angelägen om att lyssna och förstå, att visa respekt för 
och utgå från hur kunder tänker, värderar, reagerar och 
beter sig. 
 Denna utgångspunkt, som dels handlar om attity-
den till kunden och dels handlar om fakta om kunden, 
ska vara en central utgångspunkt. Genom att en tjäns-
teverksamhet på detta sätt utgår från och samverkar 
med kunderna blir dess marknadsföring mer effektiv 
och lönsam. För tjänsteverksamheter handlar det på 
kort och lång sikt om att göra en avvägning mellan 
kundtillfredsställelse och lönsamhet (alternativt kost-
nadseffektivitet inom offentlig sektor). 
 Kunden deltar aktivt i såväl produktionsprocessen 
som leverans-, konsumtions- och kommunikations-
processen. Det är i dessa interaktiva processer som den 
viktigaste delen av marknadsföringen äger rum; löften 
ges och kommuniceras, förväntningar skapas, kunden 
får egna upplevelser och erfarenheter som kan vara 
positiva eller negativa. 
 Kunden kan bli nöjd eller missnöjd och kommu-
nicerar sina upplevelser och uppfattningar till andra 
kunder, vilket också formar kundens framtida förvänt-
ningar, vilka sedan prövas och befästs eller förändras 
som ett resultat av nya erfarenheter och upplevelser i 
en ständigt pågående process. I stället för att kunden 
betraktas som en mottagare blir hon källan för värde-
skapandet (Normann, 2001).

4.2.1 Tjänsteproduktion i förändring

Intern kvalitet, d.v.s. kvalitet i resurser, processer och 
relationer inom tjänsteföretaget, är en förutsättning 
för extern kvalitet, d.v.s. kvalitet i tjänster och kva-
litet i kommunikationen med kunder på marknaden 
(Johnson & Gustafsson, 2000). Nöjda kunder förutsät-
ter att tjänsteföretaget inte enbart har kunniga, utan 
även nöjda, motiverade och engagerade medarbetare i 
företaget. 
 Om tjänsteverksamheten lyckas ge sina kunder ett 
högt kundvärde belönas företaget ofta med nöjda och 
lojala kunder, vilket ofta är basen för konkurrenskraft 
och lönsamhet (Schlesinger & Heskett, 1991a). Vi kan 
tala om en tjänsteekonomi och det är tydligt att det 
allmänt sker en ökad tjänstefiering, teknologisering, 
digitalisering och en ökad betoning av upplevelser, 
i kontrast till den betoning av materiella värden och 
trygghetsvärden som tidigare rådde bland konsumen-
terna. 
 I tjänstesamhället utvecklas också mer av nätverks-
konstellationer, allianser och partnerskap. Människor 
och företag har alltid arbetat i nätverk, men aldrig förr 
har nätverken intagit en sådan central plats och aldrig 
tidigare har företag slutit sig samman i nätverk i den 
omfattning vi ser idag. Aktörer i nätverk kan vara 
såväl samarbetsparter som konkurrenter. Detta innebär 
sammantaget betydande fördelar vad gäller kostnader 
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och lönsamhet. Samtidigt som företagen samverkar är 
de inte sällan i kundledet också hårda konkurrenter. 
En knepig aspekt är hur de organisationernas indivi-
duella varumärken ska vårdas och utvecklas i relation 
till det gemensamma varumärket och den gemensam-
ma produkten.
 Vidare har vi framväxten av upplevelseekonomin 
(Pine & Gillmore, 1999; Mossberg, 2001). Upple-
velsebaserade kvaliteter har kommit att bli ett allt 
viktigare komplement till tekniska kvaliteter, vilket 
innebär att etiska, miljömässiga och estetiska kvali-
teter och värden måste säkerställas och professionellt 
kommuniceras mot olika kundsegment. Upple-
velseaspekten handlar om att kunders känslor och 
värderingar får ett större utrymme än tidigare. För 
företagen innebär denna trend en utmaning att ladda 
tjänster med upplevelsevärden som kunder uppskattar, 
men kanske inte förväntat sig få. Man talar t.ex. om 
det upplevelserum inom vilket tjänsten produceras.

4.2.2 Digitalisering och andra IT-aspekter

Många tjänster är i dag mer eller mindre beroende 
av informations- och kommunikationsteknologi 
vilket ger en rad möjligheter att individualisera, att 
visualisera och kommunicera tjänster. Det förändrar 
tjänsteproduktionens villkor ganska dramatiskt men 
innebär också att vi har att arbeta med teknologi som 
inte alltid är färdigutvecklad och som ska fungera för 
det stora flertalet invånare, med väldigt olika grad av 
förtrogenhet. 
 En av de mest genomgripande förändringarna 
under senare år har att göra med tjänsters teknologi-
sering, eller mer precist, digitalisering. Som kunder 
beställer vi biljetter via nätet och mobiltelefonen. 
GPS-tekniken har inneburit att förutsättningar för 
trafikledning och trafikinformation förändrats. 
 Ny teknologi gör oss alltmer tids- och rumsobero-
ende. Det visar sig emellertid att vissa konsumenter 
upplever att ny teknik och informations- och kom-
munikationsrelaterade tjänster är krångliga, skapar 
osäkerhet och tar mycket tid, medan andra upplever 
att det underlättar och förenklar och ger tidsvinster 
(Carlell, 2001). Organisationens uppgift blir att lära 
kunderna att använda tekniken på ett för kunden 
fruktbart sätt, hjälpa kunderna att förstå meningen 
med det de gör eller förväntas göra samt inte minst 
skapa säkerhet och trygghet i en situation som många 
upplever som svår eller omöjlig att kontrollera.
 I linje med denna utveckling utvecklas allt fler 
tjänster till ren självbetjäning. Den typiska självbetjä-
ningssituationen är en situation som utmärks av in-
teraktivitet där kunden interagerar med ett system, en 
maskin eller annan utrustning. Denna situation skiljer 
sig markant från det traditionella servicemötet genom 
att händelsen tilldrar sig externt, bortom serviceföre-
taget eller till och med i hemmet (t.ex. elektroniskt 
biljettköp). 

Självbetjäning är kostnadseffektivt och vanligtvis 
enkelt för kunden, så länge gränssnittet med knappar, 
symboler och information är begripligt och användar-
vänligt. Men man ska vara medveten om att kunden är 
utelämnad till den kommunikativa logik som i bästa 
fall hjälper kunden att på rätt sätt betjäna sig själv. 
 Vi ser ständigt nya tekniska produkter utvecklas 
som är alltför komplicerade. Utformningen av mobila 
teletjänster, webbaserad service, bankomater och 
betalsystem brister alltför ofta i funktionalitet. Det är 
en ständig utmaning för produktutvecklare vi arbetar 
med att skapa kommunikativa procedurer och miljöer 
som gör tjänsten lätta att använda för brukaren. I en 
samhällsutveckling som drivs av teknologiska landvin-
ningar finns det tusen skäl att ständigt återkomma till 
kund- och brukarperspektivet.
 Men den ökade digitaliseringen ökar också möj-
ligheten att samla information om enskilda kunders 
faktiska beteende. Det öppnar för och möjliggör nya 
former av marknadsföring och förutsättningarna för 
individualiserad eller kundanpassad kommunikation. 
Vi räknar med att våra tidigare framgångsrika försök 
att individualisera marknadsföringen i vissa av våra 
stadsdelar kan utvecklas och på sikt bli en ny platt-
form för tvåvägskommunikation med våra frekventa 
och mindre frekventa resenärer.
 Sist men inte minst har den nya tekniken med 
mobilt internet, smartphones och surfplattor skapat 
nya möjligheter för resenärerna att skapa innehåll och 
mening under restiden. Det viktigaste kanske inte är 
att kollektivtrafikaktörena skapar underhållning åt 
kunderna, utan att man helt enkelt tillhandahåller en 
bra internetuppkoppling. Med hjälp av den kan kun-
den själv exempelvis blogga, chatta, använda sociala 
medier som facebook och twitter, söka information 
etc.
 Mobilt internet och de behov av att ständigt vara 
uppkopplat kan på sätt och vis vända upp-och-ner på 
frihetsbegreppet när det gäller resandet. Ett begrepp 
som annars är starkt sammankopplat med den egna 
bilen. Men såsom företaget Prank Pack förtjänstfullt 
illustrerar med skämtförpackningen på bilden intill, 
så är det inte helt lyckat om bilister ägnar sig åt annat 
än att köra bilen. 
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Prank Pack iDrive (2012). Bild: www.prankpack.com

4.3 Tjänsters karakteristik
Med risk för att överbetona skillnaden mellan fysiska 
varor och tjänster kan man urskilja tre huvudsakliga 
särdrag.

4.3.1 Tjänsters immateriella och förgängliga 
egenskaper

Tjänster är abstrakta och kan svårligen bedömas innan 
de köps. Detta torde vara fallet även för många fysiska 
produkter. En skillnad är dock att det ofta är lättare 
att prova fysiska produkter före ett eventuellt köp och 
därmed få en viss uppfattning om dem. Det förhållan-
det att tjänster är aktiviteter innebär bl.a. att tjäns-
ter är svåra att bedöma före köp, att de är svåra att 
beskriva eller förklara och att de behöver konkretiseras 
i samband med att de utvecklas för att kunna utgöra 
underlag för marknadsföringen. 
 Tjänster är handlingar och processer, vilka enbart 
existerar vid en viss tidpunkt och därför inte kan lag-
ras. Det är t.ex. inte lätt att prova en utbildning innan 
man påbörjar den. Däremot söker potentiella kunder 
olika ledtrådar för att kunna bedöma tjänsters imma-
teriella egenskaper. Detta kan ske genom att kunden 
tar del av utvärderande information, kollar vilka lärare 
som ansvarar för och genomför utbildningen, går ige-
nom läromedel och framför allt lyssnar på andra som 
genomgått utbildningen tidigare. 

Dessa ledtrådar används för att bedöma det som inte 
säkert går att värdera. Av detta följer att det blir vik-
tigt för organisationen att konkretisera tjänster, i detta 
fall utbildningen, på ett sådant sätt att man underlät-
tar för kunden att bedöma utbildningen och därmed 
skapa realistiska förväntningar.

4.3.2 Samproduktion och kunden som  
medproducent 
Tjänster produceras, levereras och konsumeras sam-
tidigt, åtminstone till viss del. Detta innebär att 
tjänster vanligtvis inte kan lagras eller sparas. Kunden 
är ofta delaktig som medproducent genom att bidra 
med information och utföra delar av tjänsteprocessen. 
Samtidigheten i produktion, leverans, konsumtion och 
marknadsföring medför bl.a. att kvalitetsstyrningen 
måste bygga på principen ”rätt från början” (Gum-
messon, 1991b). 
 Vidare betyder den att marknadsföringens ”bud-
skap” till stor del ”skapas” genom de intryck och de 
upplevelser kunder får. Oftast finns det ingen mellan-
hand eller distributör som binder samman produktion 
och konsumtion (Bowen & Schneider, 1990). Tjänster 
uppstår ofta i ett personmöte. Teknisk utveckling, inte 
minst utvecklingen inom den nya informationstek-
niken, erbjuder olika möjligheter för samproduktion 
med fjärrnärvaro, d.v.s. att kunden fysiskt finns någon 
annanstans än den som utför tjänsten. 
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Bowen (1986) föreslår att tjänsteproducenten tillhan-
dahåller tydliga och värdefulla belöningar för önskad 
kundmedverkan. Detta tydliggör kundens roll, mo-
tiverar kunden och utvecklar kundernas förmåga att 
”medproducera”. Larsson och Bowen (1989) diskuterar 
hur kunder kan socialiseras och utbildas för att fung-
era i rollen som ”deltidsanställd medarbetare”, och hur 
tydliga beskrivningar (kundskript) kan bidra till den 
koordinering och styrning som krävs i tjänsteproduk-
tionen. 
 Samspelet med andra kunder kan också komma 
att påverka processen eller till och med krävas för 
att tjänsten ska bli möjlig. Hur kan den abstrakta 
tjänsten konkretiseras externt så att tydliga och realis-
tiska förväntningar skapas bland kunderna? Hur kan 
tjänsten tydliggöras internt bland tjänsteföretagets 
medarbetare så att de tar ansvar för tydliga uppgifter 
och resultat? Hur ska arbetsfördelningen mellan kund 
och producent tydliggöras? 
 En plats på tåget som inte tas i anspråk kan inte 
sparas till nästa tåg. Den går inte att lagra. Kunden 
medskapar tjänsten genom att utföra olika aktiviteter 
som påverkar tjänsten och de realiserade värdet för 
kunden. Om kunden inte vet hur man gör, och inte 
klarar av att utföra tjänstens aktiviteter på avsett sätt, 
förverkligas inte tjänsten.

4.3.3 Heterogenitet

Kunden deltar med sina delvis unika krav och sitt 
beteende vilket medför variation i både process och 
resultat. Detta gör det svårt (i vissa fall omöjligt) att 
standardisera och exakt styra tjänsteprocessen och 
därmed resultatet. Självfallet får detta konsekvenser 
för tjänsteutveckling, kvalitetssäkring och marknads-
föring. Man måste t.ex. ta ställning till i vilken mån 
man vill standardisera och rutinisera eller kundan-
passa och skräddarsy tjänsten för varje enskild kund. 
Men man kan också ställa sig frågan huruvida man 
med hjälp av informationstekniken kan åstadkomma 
individualiserad massproduktion med hög kundmed-
verkan, utan att personal från tjänsteföretaget direkt 
medverkar och interagerar med kunden.

4.4 Service inom ramen för  
myndighetsutövning
I offentlig sektor reses allt oftare krav på ökad oriente-
ring mot medborgarnas behov och önskemål. Myn-
digheter förväntas vara kundorienterade, med syftet 
att ge medborgarna den samhällsservice de har betalt 
för via skatten. Det är då viktigt att medarbetarna har 
möjligheter att betjäna och också betjänar medbor-
garna eller kunderna på ett för medborgaren lämpligt 
sätt. Det kan handla om en så enkel sak som sättet att 
bemöta medborgaren/klienten på ett bra sätt. Aldrig 
så avancerade kundklagomålssystem kan uppväga det 
mänskliga mötet. 

Samtidigt arbetar emellertid myndigheter utifrån ett 
myndighetsuppdrag och med det följer en tradition av 
att ge sakliga besked, skipa rättvisa, ha en viss distans 
till medborgaren och ta beslut som inte alltid ligger i 
linje med medborgarens/klientens personliga önske-
mål. Myndighetsuppdraget innebär att det offentliga 
arbetar för den kollektiva nyttan och det allmännas 
bästa, inte primärt den enskilde kunden, även om 
denne är i fokus. 
 Service i offentliga myndigheter går inte utan 
vidare att mejsla fram utifrån devisen ”kunden har 
alltid rätt”. Många tjänstemän inom myndighetssfä-
ren är väl förtrogna med situationer då man tvingas, 
utifrån myndighetsuppdraget, att inte ge den service 
som medborgaren önskar. Detta förstärks också av att 
betalningen för tjänsten sker kollektivt, över skattse-
deln. Myndighetsuppdraget går inte alltid att kombi-
nera med principer utvecklade i kommersiell sektor. 
Att t.ex. bygga långsiktiga relationer med medborgare 
blir i många fall väldigt dyrt när inte de enskilda 
personerna själva betalar för tjänsten. 
 Denna problematik leder till att inte så få myndig-
heter brottas med hur de ska förändra sin organisation, 
sina rutiner och sina kontakt- och informationsstruk-
turer så att medborgarna får den hjälp de har rätt till 
och kan förvänta sig utifrån ett serviceperspektiv, men 
samtidigt upprätthåller respekten för myndigheten 
och dess allmänna uppdrag. Det finns på något sätt 
en inre spänning mellan dessa båda perspektiv. För 
offentliga myndigheter handlar det om att kombi-
nera två traditioner och uppdrag, dels att utöva sitt 
myndighetsuppdrag över samhällsmedborgarna, dels 
betjäna dem på ett sätt som gör att de får skälig hjälp. 
Det är alltså en kombination av myndighetsutövning 
och serviceorientering. Det första uppdraget handlar i 
första hand om sakfrågor, expertkunskap och besluts-
kapacitet. Det senare uppdraget handlar om att först 
efterfråga vad kunden vill ha och sedan, så långt det är 
möjligt, leverera det.
 

4.5 Övergripande parametrar: Koncept, 
process, system
På ett övergripande plan kan man urskilja tre centrala 
parametrar i tjänsteproduktion: tjänstekoncept, tjänste-
process och tjänstesystem. Med tjänstekoncept avses 
den kundnytta och de fördelar (värden för användaren) 
som tjänsten och dess olika deltjänster är avsedda att 
vara bärare av och förmedla till kunden. Tjänstekon-
ceptet preciserar behovsdomänen, d.v.s. vilka behov 
(både primära och sekundära kundbehov) som ska 
tillgodoses och hur långt man ska sträcka sig med 
avseende på omfattning och karaktär samt det tjäns-
teerbjudande (i form av kärntjänster, bitjänster och 
stödtjänster) som svarar mot behovsdomänen. 
 Med tjänsteprocess avses kedjor av värdeskapande 
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aktiviteter, i vilka kunden ofta medverkar genom att 
utföra olika moment i interaktion med tjänsteföre-
tagets medarbetare (andra kunder eller utrustning/
apparater) i syfte att uppnå ett visst resultat. Det blir 
viktigt att utveckla enkla, kundvänliga, pedagogiska 
processer som kunden lätt kan lära sig. Ju enklare det 
är för kunden att ”medproducera”, desto färre fel torde 
uppstå i processen och desto högre processkvalitet 
torde uppnås. 
 Med tjänstesystem avses de resurser och den or-
ganisationsstruktur som finns i tjänsteföretaget och 
som ska stötta kundens och övriga aktörers processer. 
Tjänsteprocessen behöver få stöd av resurserna och 
organisationen i tjänstesystemet. Tjänstesystemets 
resurser är medarbetarna, kunderna, teknisk-fysisk 
utrustning, samt organisationsstruktur och adminis-
trativa system. 
 Tjänstesystem visar sig i många fall ha inbyggda, 
återkommande defekter som skapar problem i tjäns-
teprocessen. Som exempel kan nämnas att kollektiv-
trafikföretag ganska ofta har problem med att göra 
tidtabeller begripliga och att informera om föränd-
ringar i tidtabellerna. För att undvika fel och problem 
bör tjänsteprocessen och tjänstesystemet utvecklas i 
växelverkan med varandra, utifrån de möjligheter och 
begränsningar som råder. Tjänstesystemet kan behöva 
förändras och utvecklas, men förändringarna måste ske 
under beaktande av vilka konsekvenser de får för kun-
dens process och för andra delar av tjänstesystemet.
 När man betraktar alla parametrar i tjänsteproduk-
tionen inser man att kunden interagerar med många 
av systemets element. Det handlar om olika kategorier 
av frontpersonal; andra resenärer; fysisk infrastruktur 
(utrustning, lokaler, byggnader, fordon etc.); adminis-
trativ infrastruktur (procedurer, rutiner, öppethållan-
detider etc.); hemsidor, databaser och elektroniska el-
ler digitala medier; företagets marknadsföring (rykten, 
reklam etc.). 
 En viktig fråga är hur mycket av allt detta som 
kunden bör ha kontakt med. Det får inte bli för 
komplicerat. Problematiken fångas i begreppet 
synlighetslinjen, d.v.s. vad kunden ser och inte ser 
av tjänstesystemet under kundprocessen. Att t.ex. en 
restaurangkund ser delar av restaurangens kök och de 
råvaror som tillreds och kanske samtidigt får del av 
dofter, kan påverka kundens upplevda kvalitet på ett 
positivt eller negativt sätt. Om en kund står i kö ut-
anför en stängd bussdörr och samtidigt ser bussförare 
innanför dörren som tar en paus eller står och småpra-
tar är synlighetslinjen felplacerad. 
 När det gäller administrativa system argumente-
rar en del för att den personliga kundkontakten ska 
minskas (Storbacka, 1994). Utgångspunkten förefal-
ler då vara att kundens samspel med tjänsteföretagets 
medarbetare betraktas som en källa till kostnader. Det 
blir då logiskt att man förordar att kundkontakten ska 

avskaffas eller göras så kort och styrd eller standardise-
rad som möjligt. Andra menar tvärtom att fördjupade 
kundkontakter främjar effektiviteten genom att man 
tar till vara kundens resurser i form av kunskaper och 
att även kundlojaliteten främjas. 
 Att ersätta personlig interaktion med maski-
ner och teknologi, erbjuder många möjligheter till 
produktivitetsförbättringar. Effektiviteten i många 
tjänsteprocesser kan förbättras genom att tjänsterna 
”individualiseras”, vilket inte behöver betyda att 
kundinteraktionen helt tas bort. Poängen är att på ett 
kreativt sätt försöka dra nytta av kundernas resurser i 
syfte att skapa kvalitet och mervärde. 
 Det handlar i första hand om att mobilisera kun-
dens egna resurser i form av information, kunskap, 
teknisk-fysiska resurser. Man kan i det här samman-
hanget skilja på två kategorier av värden i en interak-
tion: (1) värden som är förknippade med innehållet 
i interaktionen och (2) värden som hänger samman 
med interaktionsprocessen som sådan. Dessa värden är 
dock inte lätta att utvärdera vare sig före, under eller 
efter köp. Samtidigt upplever ofta kunder en osäker-
het. Hur gör man? Hur hittar man? Kunden måste 
identifiera de resurser som finns att tillgå, måste kunna 
förstå och skapa mening ur dem, samt på ett relativt 
effektivt sätt använda dem så allt bidrar till att under-
lätta för kunden att leva sitt liv (Pareigis, 2012). 

4.6 Effekter av negativa kundupplevelser
Många olika faktorer påverkar kundens värdering av 
och uppfattning om kvaliteten, t.ex. kundens förvänt-
ningar, behov, vilka utgångspunkter, värderingar och 
bedömningsgrunder kunden har, tidigare erfarenheter 
av den aktuella tjänsten och/eller konkurrerande tjäns-
ter och tjänsteleverantörer, information från andra som 
kunden har förtroende för, t.ex. vänner och bekanta 
samt positiv eller negativ information via massmedia. 
 Kvalitet har både subjektiva och objektiva inslag 
och samspelar med andra instanser, såsom massmedia, 
myndigheter och branschorgan. Kvaliteten bedöms i 
en ständigt pågående process i vilken erfarenheterna 
i nuläget relateras till det som inträffat tidigare. Om 
man t.ex. har haft upprepade och negativa upplevelser 
av att resa kollektivt kan en tidigare positiv kvalitets-
uppfattning ändras till en negativ sådan och kanske 
direkt eller på sikt resultera i att kunden inte vill 
fortsätta utnyttja tjänsten. 
 En resenär på United Airlines fick sin Tylorgitarr 
skadad under en flygresa och vände sig till flygbolaget 
och klagade. Bemötandet var allt annat än tillfreds-
ställande och United vägrade ersätta kunden. Kun-
den svarade då med att skriva en sång som finns på 
YouTube (United breaks guitars). I april 2010 hade 
denna sång på ca tre minuter laddats ner ca 9 miljo-
ner gånger och fått stor uppmärksamhet. Nya sånger 



76

skapades i snabb takt. Kostnaden för brister i kvalitet 
blir här uppenbar. 
 Negativa upplevelser tenderar vi att minnas och 
får ofta större uppmärksamhet än hög kvalitet och 
positiva kundupplevelser. Vidare är det så att en rad 
positiva upplevelser i relationen till tjänsteleverantö-
ren bidrar till att dämpa effekten av en kvalitetsbrist 
eller ett kundmissnöje. I nuet omprövas kvalitetsupp-
fattningen och kundens attityd och beteende formas 
inför framtiden. På motsvarande sätt kan positiva 
upplevelser resultera i att tidigare positiva erfarenhe-
ter förstärks. 
 Det är inte när kundernas förväntningar på kvalite-
ten hos tjänsten och på relationen till tjänsteproducen-
ten infrias som kvalitetsuppfattningar förändras utan 
vid de tillfällen då förväntningarna inte infrias eller 
när de överträffas. Det gäller att inte lova mer än att 
man som tjänsteleverantör också kan infria de löften 
man formulerat och kommunicerat. Det kan handla 
om att via t.ex. tjänstegarantier tydliggöra för kunden 
vad som gäller när kvaliteten trots allt brister. 

4.7 Implikationer för vilka tjänster som 
ska erbjudas utifrån behovspyramiden
Projektet har pekat ut några riktlinjer för vad som 
behöver utvecklas när det gäller tjänster de närmaste 
åren. Med utgångspunkt i behovspyramiden följer här 
en summering.

Tjänster för individen i sin roll som  
samhällsmedborgare
På den mest grundläggande nivån, med perspektivet 
individen som samhällsmedborgare, är det främst 
existensen av ett kollektivtrafiksystem som står i fokus 
och att detta erbjuder effektiva transportmöjligheter 
i samhället. Det är en grundläggande samhällstjänst, 
oavsett om alla individer utnyttjar det eller inte. En 
sådan tjänst bidrar i sig till en bättre miljö, lägre bul-
lernivåer och på sikt ett mer hållbart samhälle. Ett ut-
vecklat BRT-stråk inte bara tillgodoser utan förstärker 
tydligt detta behov. Kostnader för transporter minskar 
totalt sett.

Tjänster för individen i sin roll som resenär
I den lösning som diskuterats och planeras ingår sys-
temkomponenter som väsentligen underlättar mobi-
liteten i samhället. Utöver det planerade stråket med 
högfrekventa avgångar behöver vi fortsätta utveckla 
och förbättra informations- och betalningssystem. Nya 
fordon ökar komforten. Tillgängligheten ombord och 
framkomligheten i trafiken ökar, vilket torde göra 
kollektivtrafiken mer attraktiv och driva på resande-
ökningen ytterligare. Med ett sammankopplande stråk 
rakt igenom staden bildas också fler noder i linjenät-

verket. Fler möjligheter ges för byten mellan linjer 
och därmed högre flexibilitet i resandet, vilket bl.a. 
gynnar individer som behöver uträtta ärenden på olika 
platser i staden.

Tjänster för ökad användbarhet
Givet att de planerade informations- och betalsyste-
men fungerar som de ska underlättar det individernas 
hantering av själva resan. Den blir enklare att an-
vända. Det kommer att bli enklare att gå av och på. 
BRT-stråket och kollektivtrafiksystemet i sin helhet 
blir mer tillgängligt och löser individens transport-
problem bättre än dagens mer komplicerade linjenät. 
Hållplatserna integreras bättre i stadsmiljön och blir 
mer tillgängliga. 
 För att åstadkomma detta krävs enkel och tillgäng-
lig information. Vi ser det som en av de viktigaste 
faktorerna för att få nya kunder att förstå hur man 
använder kollektivtrafiken. Vi har insett att behöva 
läsa och förstå tidtabeller är för många en tröskel mot 
att resa kollektivt. All IT-baserad resenärsinformation 
kopplad till det nya BRT-stråket kommer att integre-
ras med det befintliga realtidssystemet, ett system som 
Karlstad var tidigt ute med. Vi kommer att arbeta ak-
tivt för att fortsätta utveckla GPS-lösningar för mobilt 
Internet. Det skapar möjligheter att ta del av tjänster, 
såväl egna som andras, t.ex. prisjämförelsesajter på väg 
till köpcentra. 
 Mobilt Internet innebär ett frihetsargument, 
särskilt i relation till den konkurrerande bilen. Det 
faktum att man under en kollektivtrafikresa också 
kommer att kunna göra annat samtidigt med att man 
reser tror vi kommer att bli ett viktigt säljargument. 
Det är också uppenbart att vi måste utveckla infor-
mationssystem och betallösningar som bygger på 
mobiltelefoni med vidareutveckling av våra applika-
tioner för smarta telefoner, jämte kontantlösa kort, 
smartcards och abonnemangslösningar. 
 Om att kollektivtrafiken också ska kunna bidra 
till regionförstoring ser vi behovet av att utveckla 
öppna betalsystem. Allra bäst vore naturligtvis om all 
kollektivtrafik gick att betala på ett snabbt och enkelt 
sätt med konventionella betalmetoder. Istället för egna 
system som bara finns i kollektivtrafiken, vilket idag 
krånglat till det och skapat onödigt höga trösklar för 
spontanresenärer. En utmaning som kräver snabba, 
tillförlitliga lösningar med låga avgifter för alla typer 
av småbetalningar, inte bara biljetter för kollektivtra-
fiken.

Tjänster för ökad trygghet, socialt liv  
och status
Med BRT-stråk tillhandahåller man en enkel linje-
sträckning. Sådana tenderar att uppfattas som okom-
plicerade, tillförlitliga och därmed trygga. De främjar 
social rörlighet, ökar tillgängligheten för individer 
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med funktionsnedsättning, minskar social ohälsa och 
kan förhoppningsvis förknippas med högre status. 
Även om det inte bevisats så kan det finnas en ”spår-
faktor” som gör att individer upplever det som mer 
status att åka i ett BRT-stråk än i ett traditionellt bus-
system. Det är status att åka fort och ha kort restid.

Tjänster som stimulerar till estetik, etik och 
berättelser 
Slutligen ger de nya lösningarna ytterligare etiska 
skäl att åka kollektivt. Det blir en ’god’ sak att välja 
ett BRT-stråk och individen kan relatera till sådana 
värderingar. Det uppfattas som ett ’modernt’ och ’tids-
enligt’ val. Stråket har potential till att bli en symbol 
för den attraktiva staden och som berättelse stärka 
kommunens image. Den estetiska dimensionen blir 
påtaglig. Den futuristiska designen av fordon, håll-
platser och stråk vittnar om framsynthet och känsla för 
god smak. Stråket blir en del av stadsarkitekturen.
 

Mobilt Internet innebär ett  
frihetsargument, särskilt i relation  

till den konkurrerande bilen. 

”
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5 Påverkan och  
marknadsföring
I projektet har vi tagit som utgångspunkt samhäl-
lets och kunders behov av bättre kollektivtrafik. Vi 
har också inventerat möjliga kollektivtrafiklösningar 
(fordon, infrastruktur, tjänster) som på ett genomgri-
pande sätt möter dessa behov. En viktig uppgift för att 
maximera effekterna av dessa insatser är att jobba med 
påverkan. 
 För att fler ska välja kollektivtrafiken som trans-
portmedel, uppleva dess mervärden och bli en del av 
den sociala acceptansen, krävs att påverkansmetoderna 
är effektiva. Även om kunden ytterst är den som bedö-
mer kvalitet och värde i den erbjudna tjänstens olika 
delar är det också möjligt att påverka kunden när det 
gäller denna bedömning. 
 Detta avsnitt beskriver möjligheter och begräns-
ningar när det gäller olika former av kundpåverkan. 
Här diskuteras också olika metoder för påverkan och 
hur tjänstesystemets olika element kommunicerar. 
Mycket av innehållet är centralt för organisationers 
kommunikation till sin marknad.

5.1 Grundelement i kommunikation som 
påverkar
Det är allmänt vedertaget och belagt i etablerad 
kommunikationsteori att om någon ska kunna på-
verka någon annan krävs att man i sina budskap och 
informationsaktiviteter tar stor hänsyn till de behov 
mottagaren upplever sig ha. Även om inte behoven är 
skrivna i sten utan i sig möjliga att påverka är de ändå 
betydelsefulla för om mottagaren ska bry sig om det 
som kommuniceras. 
 Behoven är den grogrund i vilken budskapen 
landar. Därför behöver budskap utformas så denna 
grogrund utnyttjas för vi ska vara medvetna om att 
människan inte är överdrivet intresserade och mottag-
lig för alla de budskap (oaktat det är fråga om reklam 
eller samhällsinformation) som hon möter i sin vardag. 
 Effektiv påverkan i kollektivtrafiksammanhang 
tar därför lämpligen sin utgångspunkt i de grundläg-
gande behov som individer har i sin roll som samhälls-
medborgare och resenär. För att budskap ska fungera 
adresseras därför alla nivåer av behovspyramiden, allt 
från behov som samhällsmedborgare till estetik, etik 
och berättelser. Kollektivtrafiken kan därför behöva 
arbeta med olika behovsområden, olika målgrupper, 
olika budskap och olika metoder. En utmaning är att 
arbeta med alla dessa på ett någorlunda integrerat sätt. 
 Centralt i modern kommunikation är att man 
är kreativ, sticker ut från mängden, är relevant och 
upplevs som legitim utifrån mottagarens perspektiv. 

Vidare är det centralt att mottagaren involveras i en 
tolkningsprocess där det uppfattade budskapet inte 
alltid är detsamma som avsändaren tänkt sig. Mening 
och betydelser skapas i ett dynamiskt och kulturellt 
föränderligt samhälle. 
 Avgörande för att kunder ska intressera sig för 
marknadskommunikation är att den tar fasta på sådant 
som är viktigt för mottagaren. Information måste vara 
relevant och intressant, annars identifierar sig inte 
mottagaren med innehållet och kommer heller inte att 
ägna det någon större uppmärksamhet. 
 Inom marknadskommunikation har det gjorts 
mycket undersökningar kring vad som mer specifikt 
påverkar mottagare att ta till sig ett budskap. En 
aspekt handlar om budskapets struktur. Även om det 
är mycket svårt att generalisera, eftersom kontexten 
varierar så starkt, kan man ändå hävda att avsändaren 
behöver hjälpa mottagaren att dra slutsatser, dvs. vad 
budskapet betyder och innebär för mottagaren. Avsän-
daren ska emellertid akta sig för att ’skriva mottagaren 
på näsan’ genom övertydlighet. Lite av bearbetnings-
processen behöver man lämna åt mottagaren, t.ex. ge-
nom att ibland bara underförstå vem som är avsändare. 
 Om kollektivtrafikens reklam är informationstung 
och ser ut som om den kommer från en myndighet 
eller från en livsmedelsbutik kan man få problem. Det 
kan vara bra att ha tvåsidiga argument, vilket innebär 
att man utöver argument för ens viss tjänst också, 
direkt eller indirekt, lyfter fram något motargument. 
 Biluthyrningsföretaget AVIS är ett klassiskt 
exempel som säger: ”We try harder” vilket underför-
stått syftar på att de inte är lika stora som den stora 
konkurrenten Hertz men att de på grund av detta 
faktum istället anstränger sig mer. På samma sätt 
kan kollektivtrafikens i sin reklam indirekt ’erkänna’ 
att tjänsten inte löser alla problem, är behäftad med 
svagheter och kommer tillkorta i vissa avseenden men 
istället kan erbjuda andra mervärden. 
 Något man också behöver fundera på är i vilken 
ordning man presenterar de huvudsakliga säljpoänger-
na i reklamprodukter, hur de gestaltas i ord och bild, 
vilken grafisk utformning som väljs, vilket språkbruk 
som används och vilka associationer som man väljer 
att antyda, etc. Färg och form, typsnitt och ordval, 
kontrast- och assimileringseffekter är andra fakto-
rer som på ett djupare plan bidrar till att budskapet 
sticker ut. Kreativitet är som så ofta nyckeln till ef-
fektiv påverkan (El-Murad & West, 2004). 
 I det här sammanhanget talar man om selektiv 
perception. Vi människor har olika typer av filter som 
’hindrar’ informationen (om man har ett sändarper-
spektiv) eller bättre uttryckt filter ’med vars hjälp 
individen bearbetar’ information (om man har ett 
mottagarperspektiv). 
 Det första filtret utgörs av det förhållandet att alla 
inte exponeras av reklam. Segmentering och använd-
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...ju mer man gillar avsändaren, ju  
mer uppmärksammar man dennes  

marknadskommunikation och ju mer  
lyhörd är man för säljargumenten.

”
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ningen av olika informationskanaler är skälet till 
detta. Det andra filtret betyder att även om individer 
exponeras av budskap så uppmärksammas det långt 
ifrån alltid. Vi ’ser’ inte allt som hamnar framför våra 
ögon. Vår perceptionsförmåga är starkt begränsad och 
styrs mycket av om man är högt eller lågt engagerad i 
produktkategorin. 
 Det tredje filtret är typen av tolkning som görs. 
Budskap tolkas med nödvändighet olika av olika 
personer och i olika situationer. Om budskapet kan 
kopplas till olika företeelser i mottagarens vardag ges 
fler ingångar till budskapet och varumärket. Exem-
pel på det finner vi i McDonalds som hänger upp sitt 
varumärke på flera utstickande krokar (salienskrokar). 
McDonalds förknippas inte enbart med BigMac och 
snabbmat utan numera också vägkrogar, frukost och 
barnkalas. 
 För att kunna passera det fjärde filtret krävs att 
budskapet är lätt att memorera. För att åstadkomma 
det utnyttjas fyndiga formuleringar, deviser, slogans, 
gärna med koppling till vår vardag. Man kan göra en 
poäng av det svåra; man kan använda humor; man kan 
använda metaforer och fabulera mer eller mindre sanna 
berättelser. 
 Samspelet mellan avsändare och mottagare i sig 
kan också vara en viktig faktor för graden av påverkan. 
Ju mer man umgås med varumärket eller reklamen i 
sig ju mer involveras kundens tankar och känslor. Man 
lär sig mer om produkten. Det ökade lärandet innebär 
inte med automatik att beteendet också påverkas men 
sannolikheten för det ökar. 
 Ytterligare en grundbult för att öka sannolikheten 
för påverkan är att mottagaren har en positiv inställ-
ning till avsändaren. Graden av tilltro till avsända-
rens legitimitet, dvs. att man helt enkelt kan lita på 
den som kommunicerar, och tilltro till avsändarens 
varumärke och produkt är väsentliga inslag. Om 
dessa förutsättningar är för handen och mottagaren 
också har en positiv attityd till avsändaren stärker det 
köpintentionen hos kunden. 
 Det betyder i klartext att ju mer man gillar 
avsändaren, ju mer uppmärksammar man dennes 
marknadskommunikation och ju mer lyhörd är man 
för säljargumenten. Sannolikheten för att kunskapen 
också omsätts i ändrat beteende ökar.
 För att kunna påverka konsumenter är det centralt 
att man utgår ifrån den situation i vilken konsumen-
ten befinner sig. Befinner sig mottagaren i en informa-
tionsökningsprocess blir påverkanseffekten större om 
sändaren anpassar sin situation till det och inte låtsas 
som att mottagen är beredd att köpa den tjänst man 
erbjuder. Samtidigt vet vi att konsumeter förändras i 
sitt förhållande till olika produkter. Preferenser och 
köpintentioner kan öka över tid. Det innebär att kon-
sumenter befinner sig i olika stadier av köpprocesser. 
Modeller för detta har utvecklats men de ser mycket 

olika ut beroende på målgrupp och är delvis situa-
tionsberoende. 
 Grundelementen i dessa modeller är kognitioner, 
emotioner och beteende och dessa tre element har 
olika ordningsföljd. En vanlig konsumentbeteende-
process kan beskrivas med följande steg: 1 Informa-
tionssökning; 2 Utvärdering av tjänstealternativ; 3 Köp 
och konsumtion; 4 Efterköpsbeteende; 5 Märkestrohet (under 
förutsättning att leveransen är acceptabel). 
 Under ytan i dessa köpprocesser kan man identi-
fiera olika köpmotiv. Det kan vara informativa motiv 
då individen tenderar att se problem i nuvarande till-
stånd och t.ex. vill undanröja problem (tvättmedel), 
vill undvika problem (försäkringar), behöver få klarhet 
i motstridiga uppfattningar (objektiva fakta), kän-
ner ofullständig nöjdhet (förbättrade funktioner) eller 
motiveras av normal förbrukning/användning (”Glöm 
inte tanka respasset!”). 
 Men vid sidan om dessa motiv kan individer också 
drivas av transformativa motiv (förändrande motiv), 
individer önskar sig ett nytt tillstånd. Det kan handla 
om att tillfredställa sinnena, understryka social ac-
ceptans (”Vill vara som vissa andra i samhället.”) eller 
för att man söker intellektuell stimulans och förkovran 
(Rossiter and Percy, 1997).
 Kommunikation mellan serviceproducerande orga-
nisationer och deras befintliga och potentiella kunder 
sker i allt väsentligt inom ramen för tre relationer. 
Den första relationen avser den direkta kontakten mel-
lan personal och kund. Här finns en arena för kundpå-
verkan som bygger på möten ansikte mot ansikte. 
 Kundbemötandets roll har bekräftats i många 
studier även inom kollektivtrafik (Echeverri, 1999) 
särskilt när kunder är i behov av hjälp eller när tjäns-
teproduktionen fallerar. Den andra relationen avser 
den mediebaserade kontakten mellan organisation och 
kund, ofta olika former av annonsering, annonsblad, 
broschyrer, telefoni, hemsidor och liknande. Den 
tredje relationen avser allt det andra, teknologi i bred 
mening (teknik, fordon, gator, hållplatser, interiörer 
etc.), som också kommunicerar mot kund. 
 I det här avsnittet berör vi särskilt de två senare 
relationerna det vi här kallar mediebaserad kommuni-
kation respektive miljöers kommunikation. Centrala 
erfarenheter från marknadsföringsområdet vävs in i 
resonemanget. 

5.2 Mediebaserad påverkan
Termen mediebaserad kommunikation har numera of-
tast kommit att avse kommunikations via massmedier 
och vi inser att användningen av massmedier ställer 
höga krav på avsändarens kommunikativa förmåga. 
Möjligheter att kontrollera mottagarens förståelse och 
möjligheten att ge återkoppling är i praktiken obefint-
lig, om denna inte förmedlas i närvaro av en företags-
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representant som kan iaktta eventuella missförstånd 
och bidra med förtydliganden (jfr. kundmöten ansikte 
mot ansikte).
 Många som arbetar med traditionell mediebaserad 
marknadskommunikation av tjänster har någon gång 
stått inför svårigheten att beskriva och gestalta den 
tjänst som erbjuds. Tjänster behöver sannolikt beskri-
vas och kommuniceras på delvis andra sätt än fysiska 
varor på grund av tjänsternas immateriella, flyktiga 
och interaktiva karaktär. 
 I litteraturen på området påpekas det ofta att den 
immateriella eller abstrakta sidan av tjänster (hand-
lingar, kunskaper, koncept, värden, interaktion) måste 
kommuniceras med hjälp av mer materiella kompo-
nenter och ges konkret gestaltning (Mittal, 1999). 
Om detta alltid gäller är osäkert men vi tror att det 
har relevans. Vad vi inom kollektivtrafiken i verklig-
heten tillhandahåller är inte alltid självklart, inte ens 
för oss själva. Att leverera kundvärden är inte detsam-
ma som att transportera människor från A till B.
 Kommunikationen sker normalt på distans, bl.a. 
för att tala om att företaget finns och har något att er-
bjuda. Ett problem består i att den tjänst som kunden 
får när den realiseras inte existerar vid den tidpunkt 
när kommunikationen äger rum. Det är bara förut-
sättningarna för den faktiska realiserade tjänsten som 
existerar. Den faktiska leveransen kan skilja sig från 
standardtjänsten.  Det gäller att övertyga marknaden 
om att man både vill och kan producera tjänsten så 
den tillgodoser de behov kunden har i det ögonblick 
kunden upplever tjänsten. Tjänsteföretag är i varieran-
de grad också beroende av kundens vilja och förmåga 
att bidra till tjänstens produktion.
 I allmänhet kan det vara lättare att kommunicera 
ett företags förmåga att producera en viss tjänst om 
företaget kan visa att det förfogar över betydande 
materiella och/eller finansiella resurser. Ett rederi kan 
t.ex. illustrera sina annonser med bilder av sina kryss-
ningsfartyg, ett hotell kan visa interiörbilder, ett kol-
lektivtrafikföretag kan visa upp sina moderna fordon, 
osv. 
 Det är inte fullt lika enkelt för företag som baserar 
sin verksamhet på mänskliga resurser som kunnande 
och kompetens att kommunicera sin kapacitet. Det 
är inte så lätt att övertyga kunderna om att företaget 
verkligen kan utföra vad det lovar, speciellt inte om 
det inte finns möjligheter till personlig kontakt. En 
metod som används förhållandevis ofta i denna typ 
av sammanhang är att utnyttja referenser, d.v.s. en 
kommunikator som ’intygar’ företagets kapacitet. Ett 
annat exempel är att illustrera hur kunden är delaktig 
i produktionen av tjänsten, d.v.s. vad man gör tillsam-
mans. 
 Ibland är reklam och information det enda som 
kunden får under en period. Ett företag som t.ex. har 
bestämt sig för att köpa ett skräddarsytt biljettsystem 

måste kanske vänta flera år innan tjänsten levereras 
och även efter leverans kan den fungerande tjänsten 
vara behäftad med problem. Kundens långa väntan, 
i kombination med att det många gånger är svårt att 
mäta resultaten, skapar osäkerhet. Kommunikationens 
betydelse kan inte underskattas när det är oklart vad 
tjänsten är tänkt att innehålla, vad kunden i realiteten 
kommer att få, när leveransen kommer att ske och i de 
fall slutresultatet är svårt att värdera. 
 Ett huvudsyfte med kommunikation, utöver det 
traditionella att tala om att företaget finns och locka 
nya kunder, är därför att fylla ut det tomrum som 
finns hos kunden och göra kunden trygg. Kommu-
nikationen håller relationen vid liv och bekräftar för 
kunden vad som upphandlats och att köpet förmedlar 
olika former av värden.
 Sätten att kommunicera är många, men det är 
framför allt den personliga kommunikationen som är 
viktig i tjänsteföretag. Masskommunikation i form 
av påkostade annonser eller massutskick av glättade 
broschyrer kan vara helt fel för de kunder som vill ha 
ett besked från sin kontaktperson. I vissa situationer 
är emellertid en väl genomtänkt masskommunika-
tion värdefull; inte minst kan en sådan vara till hjälp 
för medarbetarna vid deras relationsbyggande med 
kunder. Ett tjänsteföretags marknadskommunikation 
har ju ofta till syfte att upparbeta och vidmakthålla ett 
gediget kontaktnät, oavsett om det sker med hjälp av 
annonsering, sales promotion, direktmarknadsföring, 
public relations eller personlig försäljning. 
 Vi har förstått att effekten av annonser i dagspress 
inte med automatik står i relation till kostnaden. 
Det är också svårt att via massmedia uppnå en så stor 
dragningskraft på mottagarna att man får möjlighet 
att överföra ett djupt och komplext budskap, vilket 
tjänster ofta kräver. Möjligen kan man med en serie 
dagspressannonser via igenkänningseffekten öka 
intresset så mycket att läsare som tillhör målgruppen 
nås av, läser och attraheras av budskapet. I övrigt får 
man lita till olika metoders respektive styrkor bero-
ende på vilka kommunikationsmål man har. Om t.ex. 
traditionell annonsering har störst effekt när syftet är 
att skapa uppmärksamhet så har i personlig försäljning 
i jämförelse bäst effekt i samband med köpbeslut.
 När köpprocessen för en tjänst avslutas överläm-
nas inte tjänsten på samma sätt som en fysisk vara. 
Leveransen är i stället en aktivitet i vilken tjänsten 
produceras och konsumeras delvis samtidigt. Tjänste-
företag som inte har konkreta produkter att sälja lever 
i allt väsentligt på förhållandet till kunderna. Män-
niskor som köper tjänster köper i stor utsträckning 
förväntningar. 
 Vid förstagångsköpet av en tjänst är kundens 
upplevelse särskilt avgörande för att få till stånd en 
varaktig och lönsam affärsförbindelse. Kundens är 
särskilt känslig för om saker och ting inte fungerar. 
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Man får inte en andra chans att ge ett första intryck. 
Men detta innebär också ett dilemma. Samtidigt som 
tjänsteföretag vill sända ut kraftfulla, attraktiva och 
konkurrenskraftiga budskap får de inte skruva upp 
kundens förväntningar så mycket att de sedan inte har 
möjlighet att tillfredsställa dem. 
 Att lova ”guld och gröna skogar” är att be om 
problem och i det långa loppet är detta inte möjligt. 
Lika fel är det att lägga sig under förväntningsnivån, 
även om det bara sker i ringa grad. Kunderna kommer 
successivt att nedvärdera tjänsten och till slut välja 
en annan leverantör. Om tjänsteföretag precis möter 
kundförväntningarna, och då och då tillfälligt över-
träffar dem, kan de tillåtas att någon gång inte leva 
upp till sitt rykte.

5.3 Varumärken och deras påverkan
En av de viktigaste bärarna av vad ett företag verk-
ligen står för är dess varumärke och blir därför en av 
de mest värdefulla tillgångarna. Varumärkets värde-
skapande förmåga har under senare år blivit mycket 
uppmärksammad och är en av de viktigaste orsakerna 
till att många företag i dag betraktar varumärkesut-
veckling som en strategisk fråga. Många industri- och 
tjänsteföretag prioriterar varumärken som konkurrens-
medel. Tänkandet har dessutom så sakta börjat sprida 
sig inom offentlig verksamhet, ideella föreningar och 
politiska partier (Melin, 1999). Välkända varumärken 
kan vara ett stort stöd i arbetat med att skapa förtro-
ende i viktiga medborgargrupper. 
 Med varumärke avses (i juridisk mening) alla 
tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegri-
pet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och 
formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpack-
ning förutsatt att tecknen kan särskilja varor som 
tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana 
som tillhandahålls i en annan. Att utveckla ett starkt 
varumärke tar i allmänhet lång tid och kräver konti-
nuerliga investeringar i varumärkesbyggande kommu-
nikation. 
 För att lyckas krävs bl.a. att organisationen som 
märkesinnehavare har förmåga att utforma en i något 
avseende unik kommunikativ image hos kunder, 
återförsäljare och leverantörer. Vidare krävs att denna 
varumärkeskommunikation koordineras med andra 
aktiviteter i företaget såsom den interna kommuni-
kationen (gentemot den egna personalen), men också 
mer perifera intressenter i samhället.

5.3.1 Varumärkets funktioner

Ur ett marknadsföringsperspektiv kan vi säga att varu-
märket har olika funktioner: Varumärket är informa-
tionsbärare när det hos kundgruppen har förknippats 
med vissa fakta som innehåll, kvalitetsnivå, prisnivå 
etc. Varumärket är identitetsbärare, en sofistikerad 

form av marknadsföring som renodlar ofta subtila 
skillnader mellan märkesprodukter genom användning 
av namn, historisk bakgrund, geografiskt ursprung 
eller reklamens form och innehåll. 
 Varumärket är ett positioneringsinstrument när 
det används för att urskilja flera segment och mot vart 
och ett av dessa rikta ett visst varumärke alternativt 
mot ett visst segment rikta flera varumärken (multi-
branding, hos t.ex. Procter & Gamble). Varumärket 
är ett konkurrensmedel i relation till detaljister och 
återförsäljare genom att märket skapar dominans i 
distributionskedjan. 
 Företag kan genom starka varumärken kommu-
nicera direkt med kunden och där etablera märkes-
lojalitet, något också detaljistledet kan ha nytta av. 
Varumärket är slutligen en tillväxtgenerator när det 
skapat stabilitet och goda utsikter till framtida intjä-
ningsförmåga, bl.a. genom märkesutvidgning eller 
licensiering. Ett varumärke som står för något unikt 
och representerar ett attraktivt mervärde kan generera 
tillväxt på befintliga och nya marknader.
 Ser vi varumärket ur kundens perspektiv, finner vi 
att reklam och säljfrämjande åtgärder primärt hjälper 
till att skapa associationer mellan märke och pro-
dukt. Produktens egenskaper eller image ska genom 
minnesbaserad betingning överföras till varumärket. 
Med tiden förenklas kundens beslutsprocess genom 
att i en valsituation omedelbart associera till varumär-
ket utan att ta den mentala omvägen via produkten. 
Ordinära produkter kan under vissa omständigheter få 
draghjälp och ett betydande mervärde skapas för det 
säljande företaget.

5.3.2 Varumärkets visualisering

Vid utveckling och användning av varumärken är 
valet av förpackning, färgkombination och logotyp 
av stor betydelse. Dessa attribut bidrar nämligen till 
att individualisera och visualisera märkesprodukten. 
Därför finns det anledning att vid marknadsföring av 
tjänster ägna en del tid åt hur tjänsten kan förpackas 
och få mer av substans. Visuella symboler, fysiska 
attribut eller andra identifierbara element kan många 
gånger användas för att materialisera tjänsten. Denna 
förpackning kan ses som en reklamplats för tjänstens 
innehåll och för det mervärde den förmedlar, oavsett 
om kunden möter detta före, under eller efter köptill-
fället. Den visuella utformningen av själva varumärket 
och/ eller omgivande illustrationer kan bestå i en viss 
färgkombination som för lång tid förknippas med det 
säljande företaget och produkten. 
 Det kanske viktigaste attributet när det gäller att 
göra varumärket visuellt distinkt är logotypen, som 
ofta består av företagets namn eller av en igenkännbar 
symbol/ikon. Namnet kan vara ett rent fantasinamn 
utan koppling till tjänsten (Kodak), slumpmässigt 
(Hotell Opalen), suggestivt (First Hotels, Gröna Lund, 
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Hard Rock Café), deskriptivt (Securitas, Jetpack, Isho-
tellet i Jukkasjärvi), ägaren eller företagets upphovsman 
(McDonald’s, Radisson), geografiskt ursprung (Malmö 
Aviation, Grythyttans Gästgivaregård) eller, vilket är 
mycket vanligt, en förkortning (IBM, SAS). 
 Det finns undersökningar som indikerar att igen-
kännandet underlättas om namnet är kort och koncist, 
en- eller tvåstavigt (Robertson, 1989), vilket kanske 
inte är så svårt att förstå. Eftersom varumärkesutveck-
ling är en långsiktig process är det naturligt att man 
är försiktig med förändringar av varumärket. Det kan 
kosta mer än det smakar att på marknaden införa nya 
eller modifierade varumärken. En särskild problema-
tik finns i samband med uppköp och fusioner. Det 
kan hända att en satsning på ett nytt varumärke inte 
hinner generera den merförsäljning det är tänkt. En 
alternativ strategi kan vara att etablerade varumärken 
ges möjlighet att fortleva parallellt med tidigare.

5.3.3 Image

När en kund ska bilda sig en uppfattning om vad en 
viss tjänst innebär är kunden mycket utlämnad till de 
associationer tjänstens varumärke ger och den ladd-
ning eller innebörd som märket förmedlar. Begreppet 
image har kommit att beteckna detta diffusa extra 
som bl.a. varumärken associeras till. Förekomsten av 
image gör att varje annons eller kommunikativ insats 
är en långsiktig investering i märkets totala karaktär. 
 Imagebegreppet utvecklades framför allt för 
produkter med hög status och ett högt pris men det 
har blivit alltmer accepterat att man kan utveckla en 
image för alla produkter, varor som tjänster. När man 
gjort detta kommer kunderna inte att köpa själva pro-
dukten utan snarare de fysiska och psykologiska förde-
lar som produkten utlovar. Vad som sägs är viktigare 
än objektiva egenskaper. Image är den sociala realitet 
som styr vårt beteende (Normann, 1992; 2000) och 
kan därför vara ett kraftfullt instrument för kundpå-
verkan. 
 Image är också självuppfyllande. Image alstrar 
meningsfullt beteende som, om det är framgångsrikt, 
tenderar att rättfärdiga och därmed förstärka imagen. 
För att framkalla lämpligt beteende hos kunder och 
väcka, ur företagets perspektiv önskvärda preferenser, 
är det nödvändigt att kommunicera och påverka verk-
lighetsuppfattningen på ett sätt som är mer sofistike-
rat än att bara visa upp produkten.
 Image riktas såväl utåt mot kunderna som inåt 
mot den egna personalen. Gentemot båda grupperna 
är det viktigt att man inte ’springer ifrån’ verkligheten 
så att trovärdigheten urholkas. Många serviceföretag 
lanserar kampanjer för att övertyga kunderna om hur 
förträfflig deras personal är och hur mycket de bryr sig 
om sina kunder, när de i själva verket inte är bättre på 
detta än andra konkurrerande företag eller överhuvud-
taget har gjort någonting för att försäkra sig om att 

det är en verklighet. 
 Imagekampanjer som saknar stöd i verkligheten 
kan bli dyrköpta erfarenheter. Kampanjer som lyfter 
fram den ideale medarbetaren kan undergräva per-
sonalens förtroende mot det egna företaget. Går det 
riktigt illa kan cynismen börja frodas. Men kampanjer 
kan också ha goda effekter. Det finns exempel där man 
lyft fram enskilda anställda, presenterade med namn 
och information om bakgrund, fritidsintressen och 
uppfattningar om arbetet. Genom det tillhandahål-
ler organisationen en sorts rollmodell mot vilken de 
anställda kan jämföra sig. 
 Organisationen kan också visa på viktiga aspekter 
i tjänstesystemet och företagskulturen och minskar 
därmed kundens osäkerhet visavi företaget. I den bästa 
av världar lyckas man skapa en positiv spiral av verk-
lighet och image, att de förstärker varandra genom att 
verkligheten formar imagen och imagen formar verk-
ligheten. Imageskapande åtgärder har med företagets 
långsiktiga arbete att göra.

5.4 Påverkan genom design och estetik
Många gånger glömmer vi att det fysiska runt om-
kring oss kommunicerar. Formgivning och design har 
i tillverkningsindustrin kommit att bli en nödvändig 
och viktig konkurrensfaktor. Det funktionella visar sig 
alltmer också ha en estetisk sida. En produkt som har 
en ”ren” design kan upplevas som enkel att hantera. 
Det estetiska blir funktionellt. 
 Detta innebär att estetiken dels är något som läggs 
till som ett extra mervärde och dels är en förutsättning 
för produktens upplevda funktionalitet. Detta innebär 
att den miljö i vilken tjänsten realiseras aktivt bidrar 
till upplevelsen, beroende på hur tjänsten är utformad. 
Interiören i kollektivtrafikfordonen kan t.ex. förmedla 
viktiga budskap. Mycket beror förstås på vilken mål-
grupp man tillhör. Personalens klädsel, dämpad eller 
livlig ljudnivå, färgglatt eller stilrent, är faktorer som 
bidrar till budskapet om hur tjänsten ska uppfattas.
 Forskning om tjänster har visat att den fysiska 
miljön, d.v.s. hur atmosfär, interiör, design, dekor, 
klädstil etc., påverkar kunder och medarbetare (Bitner, 
1992). Man finner att konsumenter i allmänhet söker 
efter konkreta bevis för företagets eller personalens 
kompetens och kvalitet. Miljön signalerar kvalitet el-
ler frånvaro av kvalitet. 
 Ibland kan det vara så att miljön är mer fashiona-
bel än tjänsten. Då upplever kunden motstridiga sig-
naler. Det kan vara en fördel om tjänsten som levereras 
är av samma kvalitet som den omgivande miljön. Det 
underlättar om skyltar och symboler i samband med 
tjänsten ”talar samma språk”. Omgivningspsykologisk 
forskning har på liknande sätt visat att den fysiska 
miljöns karaktär utgör en aktiv komponent som på-
verkar beteende. Andra studier har visat att tempot på 
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eventuell bakgrundsmusik kan påverka rörelsemönst-
ret. Ljussättning, temperatur, oväsen, musik, färgsätt-
ning, skyltar och symboler är sådant som påverkar inte 
bara kunder utan även personalens arbetsprestation 
och arbetstillfredsställelse.
 Den fysiska omgivningen är ett upplevelserum och 
kan fylla en viktig marknadsföringsfunktion beroende 
på hur tjänsten erbjuds, vilken typ av tjänst som er-
bjuds och om konsumtionen är varaktig. Bitner (1992) 
skiljer mellan tre olika typer av tjänster: självservice, 
interpersonella tjänster och tjänster som levereras 
på distans. Vid självservice, t.ex. i bankomater eller 
kaffe- och biljettautomater, är det av stor betydelse 
att själva automaten eller anläggningen är utformad 
för att underlätta för kunden vid konsumtionen, så att 
kvalitetsupplevelsen blir positiv. 
 Interpersonella tjänster innebär att företagets per-
sonal och kunder interagerar i tjänsteprocessen, t.ex. 
vid hotell och restaurangbesök. Upplevelserummet bör 
planeras så att interaktionen kan fungera tillfredsstäl-
lande. De fysiska faktorerna måste stödja såväl kunder 
som personal och underlätta mötet mellan dem. 
Distanstjänster karakteriseras av att kunderna har liten 
kontakt med den fysiska omgivningen. 

5.5 Indirekt påverkan via mun-till-mun 
kommunikation
Det tycks vara en mänsklig egenhet att dela med sig 
av erfarenheter och upplevelser till andra, vilka för 
företaget kan utgöra potentiella kunder. Så kallad 
mun-till-mun-kommunikation är en form av auto-
matisk påverkan som positiva kunder frivilligt bidrar 
med. En exalterad kund kan skapa kunskaper om 
tjänsten i målgruppen på ett sätt som företaget självt 
har svårt att lyckas med. Om man är medveten om att 
kunder ingår i ett sociala nätverk bestående av andra 
potentiella kunder och effektivt utnyttjar de mänsk-
liga kommunikationsprocesser i vilka människor lever 
sina liv, kan betydande påverkan bli verklighet. 
 Som konsumenter behöver vi all information vi 
kan få, särskilt när man inte använder den erbjudna 
tjänsten så ofta. Mun-till-mun reklamen inte bara an-
sluter sig till människors behov av att berätta om sina 
erfarenheter och för andra visa upp vilka tjänster man 
köper, utan underlättar också för potentiella kunder i 
deras mer eller mindre ständigt pågående sökprocess. 
 En enkel metod för att stimulera mun-till-mun 
påverkan är att sätta enkla trycksaker i handen på 
kunderna, vilka är lätta att sprida vidare till vänner 
och bekanta. Vi människor verkar ha ett behov av 
berättelser att dela med andra. Det är mot bakgrund 
av det som metoder för storytelling har blivit van-
liga i marknadsföring. Karlstad kommun har sedan 
länge medvetet försökt stimulera goda berättelser om 
Karlstadstrakten. Sola i Karlstad är kanske det främsta 

exemplet. Berättelsen om båtbussarna är ett annat mer 
samtida exempel. 

5.6 Integrerad marknadskommunikation
Många gånger tänker vi på reklam när man diskuterar 
påverkan. Dagens konsumenter tar emot budskap från 
en mängd olika källor, såsom målgruppsanpassade 
tidskrifter, direktreklam, rabattkuponger, interiör, 
servicepersonal och Internet. För en effektiv påverkan 
krävs därför ett integrerat synsätt där olika insatsers 
utformas så de stödjer varandra. Om budskap är mot-
stridiga eller svårbegripliga kan detta resultera i en 
tvetydig eller i värsta fall negativ påverkan. Om kun-
derna är osäkra på vad som erbjuds kan det leda till en 
för stor skillnad mellan vad kunder förväntar sig (t.ex. 
utifrån reklam) och vad de upplever i tjänsteleveran-
sen. Kunder behöver hjälp att skapa sig en riktig bild 
och rimlig förväntningsnivå.
 Möjligheten att integrera dem är ofta avhängig 
hur väl den företagsinterna kommunikationen fung-
erar. Det kan hända att informationsavdelningen 
som ansvarar för extern reklam inte helt når ut med 
budskapet om en ny tjänst eller ett viss erbjudande i 
organisationen, med negativa följer för kunden. Det 
finns anledning att organisatoriskt försöka samordna 
alla former av kommunikation gentemot kunderna. 
En integrerad ansats för marknadskommunikation 
innebär därför att alla företagets positionering och 
imageskapande budskap behöver koordineras. Då för-
medlar organisationens PR-material samma sak som 
direktreklamkampanjen, annonserna samma känsla 
som företagets hemsida. De flesta kända varumärkena 
finns på och utnyttjar dessutom sociala media.

5.6.1 Relationsbaserad marknadsföring

Det finns starka argument för de idéer som vuxit fram 
inom det som kommit att kallas för relationsmark-
nadsföring, vilket introducerades under 1980-talet och 
fortfarande är under utveckling. Relationsmarknads-
föring har definierats som den aktivitet som syftar till 
att attrahera, upprätthålla och, i komplexa serviceor-
ganisationer, befrämja kundrelationer (Berry, 1983, 
2001). 
 Priskänsligheten kan i relationsbaserad marknads-
föring vara mindre eftersom man redan har byggt 
upp kundlojalitet genom att tillhandahålla kunden 
ett mervärde. Köparens beslutskriterium har i första 
hand sin grund i det långsiktiga värdet av relationen 
med leverantören eller säljaren. Framgångsmåttet är 
långsiktig kundtillfredsställelse. I arbetet med att 
bygga upp djupa, förtroendefulla kundrelationer spe-
lar interna relationer och team inom det producerande 
eller säljande företaget ofta en mycket viktig roll. 
 Det är nödvändigt för den säljande organisationens 
att alla olika avdelningar tillsammans bygger rela-
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tioner till kunder och på så sätt skapa nöjda kunder. 
Marknadsföringen griper således in i många delar av 
organisationen, betydligt fler än i dem som arbetar 
på informationsavdelningen. Centralt i detta sätt att 
påverka konsumenter är användning av kunddatabaser 
och kontinuerliga kundinteraktioner.

5.6.2 Segmentering ökar påverkanseffekten

I ett långsiktigt och relationsskapande arbete är upp-
delningen av kunder i grupper, s.k. segmentering, ett 
väsentligt verktyg i marknadsföringen. Det handlar 
om att göra en stor marknad tydlig, begriplig och 
hanterlig. Segmentering betyder att man särskiljer 
ett skikt av kunder ur en större population. För att 
kunna beakta särdrag i en marknad krävs att man kan 
identifiera dessa. 
 Segment är detsamma som väldefinierade och 
homogena delmarknader. Skälen till segmentering 
kan vara att tjänsteutformningen kan göras effektivare 
genom att man känner segmentens specifika önskemål. 
Ett annat skäl är att kundens behov, förväntningar 
eller värderingarna kan vara olika mellan segmenten, 
och att det därmed ställs krav på olika argument och 
budskap för olika segment. 
 Ytterligare ett skäl att segmentera är att seg-
menten kan nås olika effektivt genom olika medel 
för påverkan eller medier, t.ex. personlig försäljning, 
tv-reklam eller kvällspressannonsering. Grunden för 
marknadsföringen är att anpassa produktvarianter, 
kvalitetsnivå, prisnivå, distribution, reklamaktivi-
teter etc. till kundernas olika särdrag. Kunder inom 
ett och samma segment ska i några viktiga avseenden 
vara ”lika”, medan det mellan segment finns centrala 
skillnader. När de relevanta marknadssegmenten 
valts ut följer nästa steg i nämligen positionering och 
framtagande av ett marknadsföringsprogram inklusive 
aktiviteter för varje enskilt segment.

5.6.3 Positionering – Om att finnas i kunders 
medvetande

Utifrån segmentering kan man sedan positionera orga-
nisationen och dess erbjudanden. En enskild tjänst har 
sällan ett starkt varumärke, kanske därför att en tjänst 
oftast är immateriell och relativt enkel att kopiera för 
en konkurrent. I stället blir företaget bakom tjänsten 
så mycket mer betydelsefullt. Tjänsteföretag som har 
lyckats och har en bra position på marknaden har 
oftast ett välkänt företagsnamn och dessutom en stark 
och positiv image. 
 Positionering är till stora delar en ”psykologisk” 
kommunikationsfråga som handlar om hur man ska 
placera sig i kundens medvetande. Positionering 
handlar om att identifiera, utveckla och kommunicera 
en differentierad fördel, vilken får organisationens 
tjänster att framstå som överlägsna och annorlunda än 

konkurrenternas i kundernas medvetande. Positione-
ring handlar om differentiering antingen utifrån mer 
subjektiva företeelser som image och marknadskom-
munikation eller på basis av objektiva egenskaper hos 
tjänsten, t.ex. priset på teletjänsten eller hur många 
stjärnor ett visst hotell har. 
 Varje företag har en position eller image hos den 
enskilde kunden, och denna position påverkar kunden 
vid valet av leverantör. Positionen kan vara ett resultat 
av ett medvetet arbete från företagets sida, men även 
utan ett sådant arbete har kunden en uppfattning om 
företaget i fråga. Därför är det nästan alltid bättre för 
ett företag att arbeta utifrån en genomtänkt positio-
neringsstrategi än att överlåta hela positionerandet till 
den enskilde kunden. 
 Varje vara eller tjänst har en uppsättning attribut, 
vilka kan jämföras med konkurrenternas. Vissa av 
dessa attribut är reella, andra kan uppfattas som reella. 
På grund av att tjänster ofta har karaktären av aktivi-
teter, jämför kunden när det gäller tjänster ofta andra 
egenskaper än dem som jämförs när det gäller varor. 
Kvaliteten på en tjänst är starkt beroende av den eller 
de personer som producerar och levererar tjänsten. 
En positioneringsstrategi som baseras på personalens 
kompetens kan därför vara mycket effektiv. Genom att 
anställa de rätta personerna och genom att se till att de 
får den utbildning och det stöd som behövs, kan man 
skaffa sig konkurrensfördelar. 

5.7 Medborgardialog
I ett myndighetssammanhang kan man vidga på-
verkansresonemanget till att också omfatta vad som 
populärt har kallats medborgardialog. Vad individer 
i ett samhälle upplever är inte enbart ett resultat av 
applicering av nya fordon, ny teknik och nya trans-
portsystem utan också i hög grad resultatet av kom-
munikativa insatser till olika grupper över tid. För 
att satsningar i kollaktivtrafiken ska vinna legitimitet 
är det därför viktigt att den upplevs som attraktiv 
av medborgarna, stimulerar till kreativ användning, 
oavsett om medborgarna idag utnyttjar kollektivtrafi-
ken eller inte. 
 Attraktiviteten kan ligga i hur kollektivtrafiken 
kommuniceras d.v.s. hur den beskrivs och gestaltas 
i olika skeden. Det engelska begreppet ”showroom” 
fångar denna utmaning. Kollektivtrafiken visualiseras 
och kommuniceras i det offentliga rummet. Hur detta 
görs påverkar legitimiteten bland medborgarna.
 Vi har under projektets gång identifierat ett behov 
att upprätta strukturer för en genuin och konstruktiv 
medborgardialog. Centralt för denna är att den fångar 
föreställningar bland medborgarna om dagens och 
framtidens kollektivtrafik. En idé som vuxit fram är 
att utnyttja sociala medier, offentliga forum, ansikte-
mot-ansikte dialoger, samrådsgrupper, webb, diskus-



87

sionsforum etc. för att få upp genomförbara förslag om 
hur ett mer eller mindre bilfritt Karlstad kan se ut. 
Principen som vägleder dialogen är att involvering av 
medborgarna i sig ökar engagemanget, skärper försla-
gen och ökar uppmärksamheten till demonstrationen 
och framtidsvisionen om ett hållbart transportsystem 
som sådant. 

I arbetet med denna medborgardialog blir det 
viktigt att:

1. finna användbara former (ur medborgarperspektiv) 
för att dels göra sin röst hörd, dels få respons, inte 
enbart från tjänstemän utan från andra engagerade 
medborgare i Karlstad;

2. etablera ett forum som inte fragmenteras utan går 
lätt att hitta till och som ger en samlad bild av vad 
medborgare tycker och tänker; 

3. olika segment i befolkningen involveras utifrån det 
särintresse de representerar (barn, unga, äldre, kvin-
nor, vaneresenärer, sällanresenärer, bilister, cyklister, 
gångtrafikanter, tjänstemän, politiker, företagare, eller 
hur nu dessa medborgare väljer att karaktärisera sig 
alternativt vi väljer att segmentera dem); 

4. förmedla påverkande budskap och information till 
dessa olika kategorier; 

5. samla upp, klustra och visualisera olika typer av 
förslag. 

På det här sättet antas medborgardialogen ha ett 
egenvärde i sig, en uppmärksamhetsskapande instans, 
som oavsett om det leder fram till genomförbara idéer 
eller inte blir till en plattform för kommunikation 
om BRT-stråket och dess olika delar. Denna plattform 
bör rimligen kunna utvecklas till en viktig del av det 
showroom som är tänkt, ett komplement till det som 
visas upp i det fysiska rummet. Arbetet med denna 
medborgardialog är utsträckt i tid. Det förutsätts vara 
ett pågående arbete under flera år framöver. Faller det 
väl ut är investeringen i en sådan medborgardialog av 
godo även för andra förändringsprojekt i kommunen.

5.7.1 Brainstorming om framtiden

Om upprättande av en medborgardialog handlar om 
strukturer för en välfungerande dialog så handlar det 
också om själva idéerna, åsikterna och tankarna som 
torgförs i det offentliga rummet, t.ex. svar på mer 
eller mindre provocerande frågor som: ’Hur man kan 
leva sitt liv i Karlstad utan bil’. En viktig del blir att, 
på basis av medborgardialogen, visualisera inkomna 
idéer. Det kan vara i form av en tio-i-topp lista över 
medborgarförslag, omröstningar kring olika förslag, 
kritiska synpunkter på förslag m.m. Det kan vara att 
engagera skolklasser, olika årskullar eller hela skolor 
kring förslag om framtiden. 

5.7.2 Paviljonger i trafikmiljön

En idé som funnits med i arbetet med projektet är 
att skapa en sorts ”paviljonger” i trafikmiljön. Dessa 
är tänkta att visualisera olika tekniska, fysiska och 
immateriella lösningar på transportproblem. Dessa 
ska vara fysiska platser (kanske lokaler, tillfälliga tält, 
stortavlor, glasmontrar eller liknande) längs det till-
tänkta BRT-stråket där människor kan träffas, företag 
kan ställa ut sina produkter, illustrera sina lösningar, 
tjänster och andra erbjudanden. På samma sätt som en 
mässa drar till sig aktörer för kommersiella utbyten 
ska dessa paviljonger vid olika tidpunkter utgöra 
samlingsplatser för kontakter, kurser, utbildning, 
försäljning, marknadsföring, konferenser, workshops 
och liknande. 
 Förslagsvis upprättas ett par-tre paviljonger på 
viktiga knutpunkter i Karlstad innerstad med delvis 
olika inriktning. Om en paviljong fokuserar (’hårda’) 
tekniska applikationer som finns på marknaden eller 
i tidiga faser av utveckling, så kan en annan fokusera 
(’mjuka’) alternativa trafikåtgärder, serviceproduktion, 
samordning mellan organisationer och välfärdsaspekt-
er. En tredje paviljong kan fokusera bebyggelsefrågor, 
stadsplanering, miljöfrågor, vägar, spår och annan 
infrastruktur. 
 Idén är att inte enbart illustrera applikationer som 
används i BRT-stråket utan presentera andra idéer på 
marknaden. I samband med olika events i Karlstad 
och vid olika tidpunkter kan strålkastarljuset riktas 
mot dessa paviljonger. Grundidén är att kommunen 
upplåter utrymme i dessa paviljonger medan aktörer 
själva bekostar sin exponering. I anslutning till dessa 
paviljonger är det tänkt att entreprenörer inom service 
och turismnäring kan få etablera försäljning av varor 
och tjänster. Om dessa paviljonger ska bli verklighet 
krävs ett arbete med att utveckla idén, utreda tekniska 
och ekonomiska förutsättningar och inventera intresset 
för att delta. 

5.8 Implikationer för  
påverkansaktiviteter
Mot bakgrund av möjligheten till att påverka indi-
vider har det vuxit fram några bärande idéer för det 
fortsatta arbetet. Vi relaterar dessa till behovspyrami-
dens olika nivåer.

Att påverka individen i sin roll som  
samhällsmedborgare
Vi har kommit fram till att det behövs en genom-
tänkt strategi för hur man i befolkningen legitimerar 
satsningen på ett trafikstråk. Medborgardialog tror vi 
är en bra metod kompletterat med mycket annan sam-
hällsinformation. Eftersom flera aktörer är involverade 
i arbetet är det bra om alla aktörer har en kontinuerlig 
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dialog med varandra om projektet. Alla behöver inte 
säga samma sak men väl ge sitt perspektiv på föränd-
ringar som genomförs. Olika röster ger en mer full-
ständig bild av vad som sker. Att understödja positiva 
berättelser om vad Karlstadborna är förmögna till kan 
vara en annan bra påverkansmetod. Entreprenörskap á 
la Värmland, att vara först med något, att visa ’stöllig-
het’ och kreativitet kan vara andra intressanta metoder 
för att stimulera berättelser. 
 
Att påverka individen i sin roll som resenär
På den här nivån handlar påverkan mycket om att 
informera om utbudet, beskriva vad kollektivtrafiken 
erbjuder för fördelar, förklara hur man reser, illustrera 
vilka mervärden som resenärer har av att åka kollek-
tivt. Men det har också med instrumentell informa-
tion kring hur man konkret hittar sin väg i trafik-
systemet, att informationssystemen tillhandahåller 
störningsinformation och lättillgänglig information 
om hur man betalar och hanterar teknisk utrustning 
som biljettmaskiner. Vi har också stora möjligheter att 
påverka individer under själva resan, genom infor-
mation ombord via traditionella skyltar men också 
digitala reklamplatser.

Att påverka individers upplevelse av  
användbarhet
Nu handlar resande inte bara om att kunna klara av 
trafiksystemet i största allmänhet utan att det också 
upplevs som enkelt. Om inte detta blir verklighet blir 
visionen, om att det i Karlstad är lätt att leva utan 
bil, ganska innehållslös. Lättillgänglighet och hög 
användbarhet tror vi är svårare att kommunicera i ord 
och bild, även om det inte är omöjligt. Vi tror att det 
handlar om att lyfta fram det enkla, okomplicerade 
och stilrena i trafikmiljön. 
 Vi tror att design är en nyckel i sammanhanget 
och att mycket av trafiksystemet är självinstruerande. 
Allt eftersom man reser ska all nödvändig information 
finnas tillgänglig. Ingen ska behöva förbereda sin resa 
med hjälp av manualer eller annan reseinformation. 
Så mycket som möjligt ska kunder, även nya kunder, 
kunna klara av på egen hand. Vi tror t.ex. att det 
behövs mer av förklarande och vägvisande skyltar, mer 
av beskrivande information, mer av information om 
var resenärer befinner sig i det fysiska rummet, etc. 
(Echeverri, 2007). 

Att påverka individers upplevelse av trygg-
het, socialt liv och status
På den här nivån handlar påverkan om att ge mening 
åt resandet. Med det menar vi att vi bättre än tidigare 
beskriver vilka mervärden resandet har för individers 
sociala liv, hälsa och allmänna välbefinnande. Det 
handlar om att bättre än tidigare gestalta tryggheten 
i den offentliga miljön, indikera statusaspekter av att 

välja bort bilen till förmån för rationella, billiga och 
relativt snabba resformer.

Att påverka individer med hjälp av estetik, 
etik och berättelser 
Slutligen har vi i vårt projekt adresserat design 
och estetik som viktiga påverkansparametrar. Vi är 
mer övertygande än någonsin att kollektivtrafikens 
förpackning är central för acceptansen av nya och ut-
vecklade kollektivtrafiklösningar. Estetiken är i sig ett 
påverkansmedium. Estetiken berättar något bortom 
det funktionella. Så är det också med etiken. Den 
säger något om kollektivtrafikens koppling till högre 
värden, bortom biljettpris, komfort, restid, frekvens, 
personkilometrar och andra mer vardagliga attribut. 

 Berättelser slutligen tror vi har en ännu inte 
fullt utvecklad potential att påverka individer i vårt 
samhälle. Berättelsen som format, genre och logik 
underlättar spridning och återberättande långt bortom 
den lokala kontexten.

6 Organisation för innovation 
och utveckling
6.1 Innovation och utveckling… för vem 
och varför?
En innovation är en ny idé, till exempel en produkt, lösning, 
affärsidé, tjänst, kemisk formel, matematisk metodik eller 
teknologi som visar sig lovande eller fungerar och som är ny. 
Den har inte tänkts ut tidigare av någon annan officiellt. 
Innovation kommer av latinets innovare, förnyelse. En inno-
vation är resultatet av en utvecklingsprocess.
 Att använda ett existerande föremål på ett nytt sätt kan 
vara en innovation. Att tillverka en existerande produkt i 
ett annat material än tidigare kan räknas som en innova-
tion. För att kunna patentera en idé, krävs att idén är ny-
skapande. Ikeas sätt att förpacka monteringsfärdiga möbler i 
platta paket är ett exempel på en framgångsrik innovation.
Källa: Wikipedia

Vad menas egentligen med innovation och utveckling? 
Det är ord som visserligen kan definieras, men som 
samtidigt kan användas på ett relativt godtyckligt 
sätt. I likhet med ord som samordning, optimering, 
valfrihet, hållbarhet etc kan ett ord som utveckling 
användas för att lägga fram princip vilka beslut eller 
agendor som helst på ett positivt klingande sätt. 
 Rätt retorik är dock inte synonymt med bra idéer. 
Och eftersom utredningar och rapporter oftast produ-
ceras av retoriskt begåvade tjänstemän, konsulter och 
forskare kan det ibland vara svårt att skilja på bra och 
mindre bra idéer. 
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I princip alla kommuner i Sverige har  
dokument som säger att hållbara  
transporter såsom gång, cykel och  

kollektivtrafik måste öka och  
biltrafiken minska. 

”
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Vi behöver förstå vem som verkligen är betjänt av en 
viss utveckling, om det finns förlorare och vem som 
står för utvecklingsresurserna. Sist men inte minst 
behöver vi kunna bedöma vilka resultat som kan för-
väntas i förhållande till satsade resurser.
 Vi har hittills pratat mycket om individens behov. 
Det är dock angeläget att både individen och samhäl-
let vinner på att kollektivtrafiken utvecklas. I detta 
avsnitt ligger därför ett större fokus på hur organisa-
tion och samverkan kan bidra till en önskvärd utveck-
ling.

6.2 Aktörer, drivkrafter och perspektiv
När det gäller kollektivtrafiken finns framför allt fyra 
typer av aktörer: 

- Politiken

- Offentliga organisationer/myndigheter

- Näringsliv

- Forskning 

Alla dessa aktörer framhåller ett kund-/brukarperspek-
tiv som viktigt, vilket därmed kan betraktas som en 
minsta gemensam nämnare. Bra så långt, men räcker 
denna gemensamma värdegrund som incitament? Om 
vi verkligen vill förstå samspelet mellan aktörerna, och 
hur detta påverkar det resultat som kunden ser och 
upplever, behöver vi förstå att det finns viktiga driv-
krafter och perspektiv som inte alltid drar åt samma 
håll. Om vi tillåter oss att förenkla och generalisera  
de olika aktörernas perspektiv och drivkrafter kan vi 
se följande:
 Politiker har oftast ett ideologiskt och/eller popu-
listiskt perspektiv. Drivkraften bakom ett ideologiskt 
perspektiv är att utifrån övertygelse förändra något till 
det bättre. Förändringar som inte alltid är företags-
ekonomiskt lönsamma, men som gagnar ett högre och 
mer långsiktigt syfte. För den populistiske politikern 
är istället det viktigaste att få många röster i nästa val, 
vilket gör denne känslig för den allmänna opinionens 
åsikter i en fråga. 
 Det finns en mängd offentliga organisationer 
och myndigheter. Samspelet här är ibland ganska 
komplicerat, med många perspektiv som ibland drar 
åt olika håll. Generellt är dock dessa aktörers uppgift 
att verkställa politikens önskan, tillämpa befintliga 
lagar och regler och utifrån det få ut så stora effekter 
som möjligt utav skattebetalarnas pengar.
 Näringslivet kan delvis styras av ideologiska 
drivkrafter och det finns ofta en vilja att bidra till ett 
större syfte än att bara tjäna pengar. Det är samtidigt 
viktigt att förstå att om ett företag inte tjänar pengar 
kommer det förr eller senare att försvinna från mark-
naden. Företaget måste alltså erbjuda produkter och 
tjänster som kunderna efterfrågar och är beredd att 
betala för. 

Forskningen är av sin natur utvecklingsinriktad. 
För att greppa forskningens roll behöver vi skilja på 
grundforskning och tillämpad forskning. Grundforsk-
ning är ofta statligt finansierad och söker ny kunskap 
inom olika områden utan att nödvändigtvis syfta 
till att lösa ett visst problem. Incitament för många 
forskare på den här nivån är att publicera sin forskning 
i artiklar i olika vetenskapliga tidskrifter. Tillämpad 
forskning sker ofta ute på företag där man, baserat 
på grundforskning, försöker lösa specifika problem. 
Företagets syfte kan exempelvis vara att skapa nya 
lönsamma produkter eller tjänster.

6.3 Att dra åt samma håll
Alla aktörerna behövs för en utveckling av hållbara 
transporter. Genom att måla upp de något stereotypa 
bilderna ovan blir det ganska tydligt att det inte 
räcker med att alla säger sig ha kunden i centrum. 
Eftersom hållbara transporter i allmänhet, och kol-
lektivtrafik i synnerhet, inte är en företagsekonomiskt 
lönsam verksamhet blir beroendet mellan de olika 
aktörerna stort. Om kollektivtrafiken ska kunna 
utvecklas är det viktigt att frågorna lyfts och processas 
där andra viktiga beslut tas.
 Någon måste kunna visa att utveckling av kol-
lektivtrafik är möjlig och lönsam för samhället. Någon 
behöver visa konkreta förslag på hur utvecklingen kan 
se ut och hur det blir till nytta för invånarna. Någon 
måste besluta hur skattemedel och fysiskt utrymme 
ska användas, medel och yta som exempelvis konkur-
rerar med såväl biltrafik som vård och skola. Vidare 
behövs effektiva företag som klarar, och som motiveras 
av att leverera bra kollektivtrafik inom ovan nämnda 
ramar.
 Komplexiteten växer vid insikten att det finns 
motsättningar inom varje grupp aktörer. Inom politi-
ken kan blocken ta motsatta ståndpunkter angående 
kollektivtrafiken, vilket skapar osäkerhet om den 
långsiktiga utvecklingen. Inom de offentliga orga-
nisationerna och myndigheterna kan motsättningar 
uppkomma mellan tjänstemän som brinner för olika 
frågor. Ibland kan tjänstemännens egen agenda och 
drivkraft i praktiken styra mer än politiska beslut. 
 Exempel kan vara om kollektivtrafiken ska få ta 
plats på bilens bekostnad, om bussen ska få passera ett 
särskilt grönområden, om det är nödvändigt med en 
rondell där många bussar passerar, om man är beredd 
att rita om en detaljplan för att bättre passa kollektiv-
trafiken etc. 
 Inom företagen finns de som drivs av höga ideal 
medan andra ser allt krasst ekonomiskt. Vissa forskare 
är enbart intresserade av det akademiska medan andra 
vill samverka mer med organisationer och företag för 
att få ut sina resultat ”i verkligheten”. 
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6.4 Erfarenheter från Karlstad
I princip alla kommuner i Sverige har dokument som 
säger att hållbara transporter såsom gång, cykel och 
kollektivtrafik måste öka och biltrafiken minska. Få 
har dock konkreta idéer på hur detta ska gå till. Ge-
nom mängder av studiebesök från bland annat kom-
muner, myndigheter och trafikföretag vet vi att många 
är intresserade av hur Karlstad lyckats komma igång 
med omfattande utvecklingsarbete inom kollektivtra-
fiken. En del i förklaringen ligger i den relativt unika 
organisationen av kollektivtrafiken. 
 Det vanliga i Sverige är att kollektivtrafiken är en 
regional fråga. Karlstad kommun har sedan länge tagit 
ett större ansvar för den lokala stadstrafiken, som mätt 
i antal resor utgör nästan hälften av kollektivtrafikre-
sorna i Värmland. Först organiserades Karlstadsbuss 
som en egen politisk nämnd. I samband med att 
Karlstadsbuss höjde ambitionerna för kollektivtrafiken 
2005 började även organisationsfrågan diskuteras. 
Insikten om att kollektivtrafikens spelregler handlar 
om hur staden byggs ledde till att Karlstadsbuss 2007 
blev en del av Stadsbyggnadsförvaltningen. Då Karl-
stadsbuss administrativt är samordnade inom Karl-
stads kommun, med exempelvis ekonomi-, jurist- och 
upphandlingsenheter har man uppnått stordriftsförde-
lar.
 Genom att samordna kollektivtrafiken med stadsbyg-
gandet har man blivit en naturlig del av stadsbygg-
nadsprocessen. De tyngre politiker som finns i stads-
byggnadsnämnden kan nu själva få del av vinsterna 
från att ge kollektivtrafiken bättre förutsättningar. 
Något som inte uppnåddes med en egen nämnd, och 
som sannolikt skulle vara ännu svårare om frågorna 
och kompetensen flyttade ut från kommunen.
 Mot den bakgrunden valde Karlstad att behålla 
inflytandet över kollektivtrafiken även då den nya kol-
lektivtrafiklagen infördes 1 januari 2012. Det innebär 
att den regionala kollektivtrafikmyndigheten delege-
rat ansvaret för Karlstad tätort till Karlstads kommun 
och övriga länet till Värmlandstrafik. 
 Samordning av tidtabeller är bra, men behovet och 
de verkliga effekterna ska heller inte överdrivas. Sär-
skilt inte i gränssnittet mellan regiontrafik och en väl 
fungerande stadstrafik som i Karlstad, med 10-minu-
terstrafik på de större linjerna. Då är det viktigare att 
exempelvis skapa bra bytesmöjligheter på fler ställen 
än mitt i centrum. Den typen av samordningsvinster, 
som innebär att inte all regiontrafik behöver köra mitt 
i centrum, är naturligtvis önskvärda både för miljön 
och för att motverka trängsel.
 En ofta förbisedd framgångsfaktor i sammanhanget 
är att kollektivtrafiken i Värmland organiseras av två 
aktörer. I regioner med endast en organisation som har 
hand om all kollektivtrafik uppstår lätt en monopol-
situation. Trots att det finns en tydlig gräns mellan 

Karlstadsbuss och Värmlandstrafik (länstrafiken) ska-
pas ändå en slags konkurrenssituation, som stimulerar 
till högre prestationer. Detta kan i praktiken ge bättre 
effekt än att bara tänka stordrift.
 Det återstår att se hur den nya organisationsformen 
kommer att fungera i praktiken. I den bästa av världar 
kan det bidra till utvecklad regional samordning, utan 
att Karlstadsbuss tappar fördelarna med att vara en del 
av stadsbyggnadsnämnden och en engagerad kommun. 
Samt att det positiva i konkurrenssituationen består. 
 Som framgår ovan så finns ett starkt politiskt stöd 
för kollektivtrafikfrågorna i Karlstad. Då det råder 
enighet om utvecklingen har maktskiftet vid senaste 
valet inte påverkat negativt, vilket ger styrka och tro 
på en fortsatt och långsiktig utveckling.  
 Vi hoppas Karlstadsbuss exempel inspirerar många 
fler kommuner att bli mer aktiva och ta ett större 
ansvar för sin stadstrafik!
 En annan framgångsfaktor har varit ett nära sam-
arbete med sittande trafikföretag (Nobina). Genom 
regelbundna styrgruppsmöten i en konstruktiv anda 
har delaktighet skapats i allt från dagliga produk-
tionsfrågor till utvecklingsfrågor som detta projekt. 
Karlstadsbuss har dessutom varit öppna för att vara pi-
lot åt företag som vill testa nya produkter och tjänster, 
exempelvis mobilapp till iPhone och Android.
 Till sist finns en god samverkan med forskningen. 
Inte minst genom SAMOT vid Karlstads universitet, 
där närheten till Karlstadsbuss gjort att man ständigt 
genomlyses och undersöks av både forskare och stu-
denter. Via detta och andra VINNOVA-projekt finns 
även kopplingar till bland annat transportforskningen 
på KTH.
 Att vara öppen, prestigelös, ha respekt för vandras 
roller och förutsättningar mellan samtliga inblan-
dade aktörer tror vi är en viktig förutsättning för ett 
konstruktivt och innovativt utvecklingsarbete. Likaså 
att förstå att det yttersta syftet med det vi gör är att 
ständigt förbättra kollektivtrafiken för att fler männis-
kor ska välja ett hållbart sätt att resa.

 

Regional kollektiv-
trafikmyndighet

Värmlandstrafik AB
Karlstads kommun/

Karlstadsbuss

Privata buss AB

Organisationsmodell i Värmland. Den regionala kollek-
tivtrafikmyndigheten	delegerar	uppdraget	att	verkställa	
trafiken	till	två	jämställda	delegater,	Värmlandstrafik	
(länet) och Karlstads kommun/Karlstadsbuss (Karlstads 
tätort).
	 Privata	bussbolag	som	vill	starta	trafik	i	Värmland	
kan vända sig till en oberoende myndighet, som inte 
driver ett eget ”konkurrerande varumärke”.
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7 Berättelsen om  
Karlstadsstråket
7.1 Jakten på pengar till förstudien
7.1.1 Från kollektivtrafikens stuprör till  
stadsplanering

Karlstadsbuss fick stora framgångar med ett nytt linje-
nät och ett nytt sätt att presentera linjenätet 2007. 
Sören Bergerland och Mattias Bergh på Karlstadsbuss, 
som arbetade fram det nya linjenätet, såg att det bara 
var ett första steg. Linjenätet var beroende av befintlig 
infrastruktur och en stad planerad för bilen.  
 Nästa steg måste angripa förutsättningarna på 
djupet. Den befintliga infrastrukturen gör kollek-
tivtrafiken onödigt dyr och oattraktiv, på grund av 
de omvägar gatunätet förorsakar. Ett sätt att se nya 
möjligheter kunde vara att samla goda exempel och 
internationella erfarenheter i ett kort demonstrations-
stråk, som samtidigt fyller en viktig trafikuppgift. En 
permanent världsutställning i Karlstad. 

7.1.2 VINNOVA

Framtidens personresor
Därför sattes det under våren 2009 ihop en ansökan 
”En permanent världsutställning i Karlstad” till  
VINNOVAs och Trafikverkets utlysning ”Fram-
tidens personresor”. Projektets mål var att utreda 
förutsättningar för att testa ett nytt avancerat bus-
system i Karlstad på en central demonstrationslinje. 
Demonstrationslinjen skulle kunna fungera som 
”kollektivtrafiklabb” eller ”arena” för det bästa inom 
kollektivtrafik, där olika aktörer inklusive näringslivet 
inbjuds  att visa upp sina framtidskoncept i bussar och 
vid hållplatser (därav begreppet världsutställning). 
VINNOVA och Trafikverket bedömde projektet som 
intressant men ville först banta bort stora delar av de 
ansökta medlen med hänvisning till att man ansåg att 
det var ”ordinarie verksamhet”. Efter förhandling och 
vissa omformuleringar hittades en kompromiss som 
var tillräcklig för att det skulle vara meningsfullt för 
Karlstadsbuss att driva projektet som en förstudie.
 Förhandlingen och tolkningen att Karlstadsbuss 
projekt skulle vara ordinarie verksamhet illustrerar på 
ett tydligt sätt de olika kulturerna inom den akade-
miska världen och den verksamhetsnära kollektivtrafi-
ken. Genom att uttrycka relevanta forskningsfrågor ur 
ett verksamhetsperspektiv riskerar detta utan djupare 
analys avfärdas som ordinarie verksamhet. På samma 
sätt kan kollektivtrafiken avfärda och missa relevant 
och tillämpbar forskning på grund av att dessa rap-
porter använder ett för akademiskt perspektiv och 
språkbruk.
 Det är tydligt att finansiärer som VINNOVA vill 

se projekt som blir något mer än ytterligare en rap-
port. Det finns samtidigt behov hos verksamheterna 
att få tillämpbar kunskap från forskningen. Doku-
mentationen av arbetet med Karlstadsbuss projekt kan 
förhoppningsvis ge värdefulla insikter som hjälper till 
att överbrygga kulturbarriären i framtiden.

Miljöinnovationer
Direkt efter att Karlstadsbuss beviljats pengar i 
”Framtidens personresor” för utlystes ”Miljöinnovatio-
ner”, där VINNOVA gav möjlighet till finansiering 
av demonstrationsprojekt. Trots att förstudien inte 
påbörjats rekommenderades Karlstadsbuss att söka. 
Mycket arbete lades ner på ansökan, som dock fick 
utgå från några grova antaganden för att uppskatta 
budget, framförallt gällande infrastrukturdelen.
 Projektet fick avslag med motivering att det är 
oklart hur projektet skulle kunna tillföra ny kunskap, 
att det inte var tillräckligt innovativt och saknade 
internationell konkurrenskraft. Vidare ansåg man att 
projektet inte hade en tillräckligt ändamålsenlig sam-
mansättning deltagare som skapar tillräcklig kun-
skapshöjd, samt att det saknade referenser till annan 
forskning på området.

Kommentar:
En märklig motivering med tanke på att VINNOVA beviljat förstudien, 
att inget liknande gjorts i Norden och att ett lyckat genomförande i en stad 
av Karlstads storlek har en närmast obegränsad internationell multip-
licerbarhet. Att ledande forskare från bland annat KTH och Karlstad 
deltar i projektet med sin kompetens, sin forskning samt sina internationella 
kontaktnät räckte tydligen inte för att nå tillräcklig kunskapshöjd… 
 Avslaget var naturligtvis ett bakslag, men viljan och drivkraften var 
fortfarande stark så arbetet fortskred. Det positiva med ansökan var att 

arbetet tvingade fram en snabbare utveckling av projektidéerna.

7.1.3 Delegationen för hållbara städer

När regeringen våren 2009 utlyste de första 180 
miljonerna i Delegationen för hållbara städer hade 
Karlstadsbuss ännu inte hunnit forma projektet och 
avstod efter noggrant övervägande att ansöka. Delega-
tionen gav relativt låg finansiering (30%) samt tillät 
heller inte möjligheten till annan medfinansiering. 
Det såg därför ut som att Karlstadsbuss skulle avstå 
att söka även i den andra omgången där man utlyste 
200 miljoner i mars 2010.
 Tätt inpå sista ansökningsdag hade referensgrup-
pen i VINNOVA-förstudien möte och där ifrågasattes 
nödvändigheten med demonstrationsprojektet, eller 
rättare sagt demonstrationslinjen. Istället ansåg grup-
pen att Karlstadsbuss skulle gå direkt på ett fullska-
ligt avancerat kollektivtrafikstråk genom Karlstad. 
Karlstadsbuss och Sven-Allan Bjerkemo arbetade 
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tillsammans fram en ansökan som lämnades in till 
Delegationen för hållbara städer på 2,1 miljoner i 
planeringsstöd och 60 miljoner i investeringsstöd.
 På försommaren kom besked från Delegationen att 
Karlstadsbuss gått vidare till fördjupad prövning, vil-
ket gav ny kraft och energi in i projektet. Att projek-
tet gått vidare var en prestation i sig och en kvalitets-
stämpel. Detta hjälpte till att få ett väsentligt bredare 
engagemang i kommunen, vilket blev tydligt i arbetet 
med kompletteringarna. Projektet blev från och med 
nu en angelägenhet för hela Karlstads kommun, inte 
bara Karlstadsbuss. I november 2010 kom beskedet 
att Karlstadsbuss beviljats planeringsstöd men att 
investeringsstödet avslagits. En liten framgång men 
samtidigt en stor besvikelse. Kraften och trycket på 
kommunen att snabbt organisera sig för att göra denna 
storsatsning minskade. Våren 2011 präglades istället 
av exempelvis organisationsfrågorna kring den nya 
regionala kollektivtrafikmyndigheten, en följd av nya 
kollektivtrafiklagen fr. 1 jan 2012.

7.2 Arbetet i projektet
7.2.1 Uppstart – hösten 2009

Att ta tag i ett stort, ambitiöst forskningsprojekt 
kräver både fokus, kompromisser och prioriteringar. 
Robert och Sören genomförde presentationer för vik-
tiga intressenter, samt spred kunskap om projektet vid 
studiebesök och konferenser. Delprojektledare rekry-
terades till delprojekten. Regelbundna uppdateringar 
av projektet har hela tiden gjorts vid styrgruppsmöten 
med Nobina (fd Swebus).
 Peter Nilsson, som har stor erfarenhet av pro-
jektledning inom Nobina, har använts som stöd och 
bollplank i arbetet att planera och skapa struktur i 
projektet. En insikt under arbetet med att strukturera 
projektet var att tydligt särskilja förstudien om att 
rigga projektet från det faktiska fullskaliga genom-
förandet. Detta blev inte minst tydligt i arbetet med 
ansökan till VINNOVAs utlysning Miljöinnovationer, 
en ansökan som vi dock fick avslag på.

En viktig del i att skapa struktur i projektet var att 
lokalisera en möjlig linjesträckning för demonstratio-
nen. Ett första förslag (Demostråket v. 1) togs fram 
med linjesträckningen: Centralstationen-Stora torget-
Stenbron-Sundsta/Älvkullegymnasiet
 Efter diskussioner med kommunens trafikingenjö-
rer drogs ytterligare en variant på demonstrationslinje 
upp (Demostråket v.2): Centralstationen-Stora torget-
Stenbron-Löfbergs lila arena

Demostråket v. 1

Demostråket v. 2, röda cirkeln markerar rondellen vid 
Nobelplan.

En tanke här var att bussen skulle köra rakt igenom 
rondellen vid Nobelplan. Detta skulle kunna skapa 
god framkomlighet för bussen vid hockeymatcher och 
andra arrangemang i arenan.

7.2.2 Referensgruppsmöte och  
stråkets födelse

Ett första referensgruppsmöte hölls och den gav 
tydligare inriktning, struktur och inspiration för det 
fortsatta arbetet. Diskussionerna handlade bland annat 
om projektets egentliga syfte, interaktionen människa 
- kollektivtrafiksystem och den långsiktiga utveck-
lingen av resultaten i projektet. Nödvändigheten och 
kundnyttan av självstyrande bussar i förhållande till 
investeringen ifrågasattes. Gruppen som förutom Ro-
bert Sahlberg och Sören Bergerland från Karlstadsbuss 
bestod av Karl Kottenhoff (KTH), Sven-Allan Bjer-
kemo (Bjerkemo konsult), Per Echeverri (SAMOT), 
Einar Tufvesson (Trafikverket) och Todor Stojanovski 
(KTH) ansåg att tanken på en kortare demonstrations-
linje skulle utökas till ett fullskaligt stråk genom hela 
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Karlstad. Dessa långsiktiga resonemang ledde fram till 
en ansökan om planerings- och investeringsmedel från 
Delegationen för hållbara städer.

7.2.3 Karlstadsstråket

I och med att inriktningen i projektet nu var att 
skapa ett fullskaligt stråk sattes högsta prioritet på att 
komma framåt i infrastrukturfrågan och att förankra 
den hos politiker och tjänstemän i Karlstads kommun. 
Karlstadsbuss arbetade intensivt under våren och som-
maren 2010 tillsammans med Sven-Allan Bjerkemo 
som är delprojektledare för infrastrukturen. 
 Ett förslag till stråk togs fram som täcker in 
många viktiga bostadsområden och målpunkter. 
Stråket beräknas kunna täcka in drygt en tredjedel av 
transportbehovet i tätorten, vilket skulle ge förutsätt-
ningar för mycket tät kollektivtrafik. 7-minuterstrafik 
bör inte vara orealistiskt i pendligslägen, men 10-mi-
nuterstrafik skulle kunna vara möjligt även på kvällar 
och helger.
 Den kraftigt effektiviserade körsträckan beräknas 
ge kostnadsbesparingar i produktionen som möjliggör 
investeringen i de 2-3 ggr dyrare spårvagnsliknande 
bussarna. Räknat på 10-minuterstrafik kommer 9 for-
don + 1 reserv, totalt 10 fordon att krävas för att serva 
resenärerna i stråket. 
 Samtliga berörda förvaltningar visade engagemang 
i projektet. Bland annat har samtliga detaljplaner 
längs stråket studerats, stråket har ritats in i översikts-
plan, mark- och exploateringschefen har engagerats 
och diskussioner har förts med parkchefen om den 
fysiska utformningen samt med VA-ansvarig om sy-
nergier med dagvattenhantering. Ett exempel på fråga 
som väckt intresse är den bro projektet vill bygga över 

Klarälven vid Jakobsberg för att bättre koppla ihop 
västra Karlstad med Sjukhuset.

7.2.4 Karlstadsstråket blir en  
stadsbyggnadsfråga

Att genomföra ett så stort projekt som Karlstads-
stråket kräver inte bara intresse och engagemang från 
tjänstemän och politiker. Det gör anspråk på en hel 
del personalresurser. Karlstadsbuss vred och vände på 
problematiken. Var bästa lösningen att anställa mer 
folk? Som kommunal tjänsteman kan man ibland 
reagera på att förvaltningar ibland lever sina egna liv 
och bygger upp sina egna oberoende organisationer. 
Här stod alltså Karlstadsbuss inför samma vägval. 
Skulle man börja anställa exempelvis egna arkitekter 
och gatuingenjörer? 
 Istället för att göra sig oberoende valde man i 
dialog med Klas Jansson (Stadsbyggnadsdirektör i 
Karlstads kommun) att lyfta frågan till att bli en 
stadsbyggnadsfråga. Stadsarkitekt Måns Hallén tillfrå-
gades, och tackade ja, att bli projektledare för Karl-
stadsstråket. Som politisk styrgrupp utsågs Tillväxtut-
skottet, där många av Karlstads tyngre politiker ingår.
 Det finns många fördelar med att redan i förstudi-
eprocessen lyfta frågorna i ett större sammanhang än 
bara Karlstadsbuss. Kollektivtrafik och stadsplanering 
hör ihop och stadsarkitekten ges möjlighet att hitta 
synergier i utvecklingen av kollektivtrafiken med 
övrig önskad stadsutveckling. Fler tjänstemän i kom-
munen lär sig tänka kollektivtrafik, vilket inte bara 
är positivt för stråket, utan påverkar positivt i andra 
frågor som rör kollektivtrafiken.
Andra fördelar rör kommande medborgardialog. Det 
finns risk att många medborgare skulle se det som 

Det planerade Karlstadsstråket
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att Karlstadsbuss driver ett särintresse, vilket därmed 
lättare skulle kunna uppfattas negativt. Det kan därför 
vara en fördel att dialogen drivs i ett större samman-
hang, där man tydligt visar att detta är kommunens 
och stadens utvecklingsplan.
 Att Karlstad valt en intern samverkan är något 
som väckt stort intresse i stadsbyggnadskretsar. Detta 
märktes bland annat på en konferens arrangerad av 
Delegationen för hållbara städer våren 2012. Där 
höll Robert Sahlberg (Karlstadsbuss), Måns Hallén 
(Stadsarkitekt) och Maria Frisk (Stadsbyggnadsnämn-
dens ordförande, MP) en gemensam presentation. Att 
på detta sätt lyfta en gemensam fråga ur tre perspek-
tiv (kollektivtrafik, stadsbyggnad och politik) gjorde 
intryck på många konferensdeltagare.

Fortsättning följer >> ”

7.2.5 Fortsättning följer

Det finns mycket att säga om stråket, men eftersom 
den förstudien inte är klar väljer vi att inte säga så 
mycket mer om det här. Resultaten från den här 
VINNOVA-rapporten utgör dock viktig kunskap och 
inspiration i det arbetet. Den process som kommit 
igång i Karlstads kommun hade inte varit möjlig utan 
stödet från Trafikverket och VINNOVA att arbeta 
med framtidens kollektivtrafik. Och det som ligger 
framför är minst lika intressant som den här rapporten.  
 Den som är intresserad är välkommen att följa 
utvecklingen på karlstadsbuss.se och på bloggen  
framtidenskollektivtrafik.se.
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Attraktiv kollektivtrafik med mänskliga behov i fokus

Kollektivtrafiken är ett färdsätt som dras med nidbilden av att tvinga mig 
att ”åka på en tid som inte passar, med människor jag helst vill slippa, till 
en plats dit jag inte ska”. Många människor överväger inte ens kollektiv-
trafiken som ett alternativ, trots att den mycket väl skulle passa dem.

 Går det att skapa en så attraktiv kollektivtrafik att folk frivilligt väljer 
denna framför den egna bilen? Med utgångspunkt i mänskliga behov 
söker vi svar inom olika områden såsom beteendevetenskap, stadspla-
nering, teknik, design, tjänster och marknadsföring. Tillsammans formar 
dessa ”kollektivtrafikens förpackning”, eller det erbjudande som kunder-
na har att ta ställning till.

 Tack vare denna förstudie har ett arbete påbörjats att planera ett full-
skaligt BRT-inspirerat kollektivtrafikstråk i Karlstad. Resan mot framtidens 
kollektivtrafik har börjat >>   

                                    Robert Sahlberg m
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”Det bästa jag läst om svensk
kollektivtrafik sedan jag hamnade

i bussbranschen 1983.
Bjarne Wilmarsgård, Tidningen Bussbranschen


