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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 nödvändig 
för många, men beroende av fossila drivmedel, och dess 
anspråk på yta skapar problem i våra växande städer.
Social förändring börjar med individuell förändring.  
 Därför utgår vårt arbete från den enskilde individens 
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.

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 öka 
resandet. Tänk att ett av världens starkaste varumärken 
egentligen 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 kollektiv-
trafiken bär på fantastiskt starka och positiva värden! 
 Jag hoppas vårt arbete 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 utvecklats ur 
hans engagemang, kunskap och visioner. 
 Arbetet med förstudien ”En permanent världsutställning 
i Karlstad” har bidragit till att både politiker och tjänste-
män i Karlstad fått upp ögonen för kollektivtrafiken som 
en engagerande framtidsfråga. Processer har satts igång 
som vi knappt vågade drömma om när vi började vårt pro-
jekt. 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 spän-
nande kollektivtrafiksatsningar i både Sverige och interna-
tionellt. 
 Vi har varit ute och tittat på och provåkt några av de 
bästa bussbaserade kollektivtrafiksystemen i världen. Vi 
inspireras av dessa goda exempel, men känner samtidigt 
att det finns mycket spännande kvar att göra och utveckla 

vidare. Läs gärna mer i förstudiens 
slutrapport som finns i tryckt form 
samt på framtidenskollektivtrafik.se. 

Trevlig läsning!

Robert Sahlberg
Affärsutvecklingsansvarig på  
Karlstadsbuss och projektledare

Social förändring börjar med 
individuell förändring

”



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

Henry Ford

”



Behovet av bättre kollektivtrafik utgår från kunden,  
dvs. den som kollektivtrafiken är tänkt för! Vi har tagit 
fram en behovspyramid i fem nivåer för att beskriva några 
av de mer framträdande behoven vi som kunder har.
 Från att tidigare ha intresserat sig för grundläggande 
faktorer som det allmänna behovet av kollektivtrafikutbud 
i termer av personkilometrar, linjeuppbyggnad, restidskvo-
ter och liknande (dvs de nedre nivåerna i modellen) riktar 
vi nu tänkandet även uppåt, mot mer abstrakta faktorer.

- Nivå 1: Den mest grundläggande nivån handlar om be-
hov som vi alla har i rollen som samhällsmedborgare. Det 
handlar om att skapa förutsättningar för ekonomisk, social och 
miljömässig hållbarhet. I detta ingår faktorer såsom folkhälsa, 
jämställdhet och mångfald.

- Nivå 2: Specifika behov kopplat till själva kollektivtrafik-
resan för den genomsnittlige vardagsresenären. Det handlar 
tex om tillgänglighet, frekvens, flexibilitet, väntetider, tillförlit-
lighet och snabbhet. På den här nivån finns relativt mycket 
kunskap om kunders behov. 

- Nivå 3: Kollektivtrafiken måste ge hög användbarhet. 
Detta gäller särskilt kunder med funktionsnedsättning, 
men gäller också generellt resenärsgrupper som barn, ung-
dom och äldre. Det ska upplevas som okomplicerat och enkelt 
och anpassat till kundens övriga förehavanden i livet. Infor-
mation ska vara lättbegriplig och lätt att få tillgång till, t.ex. 
via tidtabeller, sajter, broschyrer, mobiler, läsplattor etc.

- Nivå 4: Resenärer är mer än resenärer när de reser. Vem är 
jag och hur uppfattas jag, är centrala frågor vi som människor 
uppehåller oss vid. Valet av färdsätt har ett signalvärde som 
vissa väljer att utnyttja för att markera social tillhörighet och 
ekonomisk status. Behovet av att vara någon, ha en personlig 

identitet, är dock föränderligt och därför också påverkbart.  
 Marknadsföring kan vara ett kraftfullt redskap för att 
påverka människors sociala identitet. Men det handlar även 
om att skapa trygghet och ge tillgång till det offentliga 
rummet, inte bara i fysisk mening utan även i social och 
psykologisk mening.

- Nivå 5: Aspekter som ligger bortom det mest konkreta 
men som ändå kan spela roll för medborgares intresse för att 
använda kollektivtrafiken.
 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 kultu-
rellt utbud, har en potential för tillväxt, befolkningsök-
ning, inflyttning, utvecklingsoptimism och framtidstro. 
 Berättelser förmedlar mer en bara fakta. De sätter in 
allt i ett sammanhang och ger en annan fördjupad förståel-
se för saker och ting i tillvaron. Berättelser gör människor 
och platser intressanta. 
 Det estetiska har bäring på kollektivtrafiken i den me-
ningen att om den kan uppfattas som tilltalande när det 
gäller fordon, hållplatser, interiörer, etc så kan det spela 
roll för dess attraktion och därmed preferenser för att också 
använda den.
  Kollektivtrafiken är slutligen ett etiskt gott val. Att 
göra rätt kan gå före att välja det som är mer tidsmässigt 
eller ekonomiskt fördelaktigt. 

Till sist kan man alltid diskutera vad vi som individer verk-
ligen 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 lämnar vi till samhällets politiska institutio-
ner att avgöra.



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



Stadsplanering och infrastruktur Själva fordonsty-
pen är inte nödvändigtvis det som avgör ett kollektivtra-
fiksystems kvalitetsegenskaper, attraktivitet, användning 
eller förmåga att dra till sig ökad marknadsandel och f.d. 
bilister.
 Det väsentliga är de systemegenskaper man ger produk-
ten som helhet (resan, utbudet, möjligheten att förflytta 
sig, användbarhet) inklusive stadsmiljö, infrastruktur, an-
slutande förbindelser av olika slag, trafikutbud, regularitet, 
fordonskomfort, kvalitet, pålitlighet och förtroendet för va-
rumärket.
 Med systemegenskaper menas här bara infrastrukturens 
och fordonens tekniska egenskaper utan även de faktorer, 
attribut som är viktiga för resenären, valet av färdsätt/att 
resa. Det inkluderar god stadsmiljö, hög tillgänglighet, 
lokalisering, förbindelser till och från hållplatser, informa-
tion, trygghet mm, dvs. helhetslösningen från resenärens 
synpunkt och upplevelsen av förflyttningen.
Mycket talar därför 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.
 I Sverige och internationellt pratar man mer och mer 
om BRT (Bus Rapid Transit). 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. 
 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 exploateringsrätt som användes för att finan-
siera systemet.
 BRT har (felaktigt) kommit att användas som ett be-
grepp för all busstrafik med högre standard. I Karlstad har 
vi därför valt att tala om våra framtidsplaner som BRT-
inspiration. 

Lorient, Frankrike. Buss- och cykelbro. Bild: Sven-Allan Bjerkemo                             Eugene, USA. BRT-system. Fotomontage: Newlands & Co                                     Upplyst hållplats. Bild: Sven-Allan Bjerkemo



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.

”



Fordonet som symbol är kanske det mest konkreta och 
visuella uttrycket för kollektivtrafiken. Vi har ställt oss frå-
gan varför dagens stadsbussar fortfarande är snarlika bussar 
från slutet av 70-talet, åtminstone på utsidan. Sökandet ef-
ter ett fordon för att locka nya kunder, inte minst bilister, 
har därför varit en central del i hela projektets utformning. 
Vi illustrerar detta nedan 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

Liksom X2000 på 1990-talet höjde tågtrafikens image be-
höver stadsbussar ett nytt ansikte utåt som symbol för för-
nyelse och nytänkande. Vi har studerat fordon med högre 
standard och image än traditionell busstrafik. Samtidigt 
till en lägre kostnad än att bygga spårvagn eller tunnelba-
na. På nästa sida syns den självstyrande APTS Phileas som, 
spårvagnsliknande designbussen Irisbus Crealis Neo samt 
Wrightbus Streetcar som erbjuder plats att ta med cykeln.  



Rouen kampanj, notera att spårvagnen och Irisbus Crealis 
Neo marknadsförs tillsammans som ett sammanhäng-
ande system, med gemensam gestaltning/design.

Mycket ofta är design det 
mest direkta sättet att 
definiera vad produkter 

är i folks tankar
Sir Jonathan Ive, chefsdesigner på Apple

”
Besök av bussen Phileas från APTS på Stora Torget i Karlstad.

I en Streecar från Wrightbus kan man ta 
med cykeln ombord. Bild: Wrightbus



En skämtprodukt som vi hoppas slippa se i verkligheten... 
Bild: www.prankpack.com

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 framti-
den. En viktig uppgift för att maximera effekterna av dessa 
insatser är att utveckla tjänster som tillgodoser dessa behov.
 Produkter och erbjudanden på marknader består nästan 
alltid av kombinationer av varor och tjänster. Det handlar 
om att privata och offentliga organisationer erbjuder löften 
om kundvärde och förutsättningar för kunders eget värde-
skapande.
 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 tillhandahåller inte 
en bostad, utan ett boende.
 En resa med kollektivtrafiken har sin tyngdpunkt i 
tjänsteinnehållet (persontransport) men innehåller även 
fysiska komponenter såsom fordon, sittplats, biljettmaski-
ner och kanske tidningar ombord.
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.
 Sist men inte minst har den nya tekniken med mobilt 
internet, smartphones och surfplattor skapat nya möj-
ligheter för resenärerna att skapa innehåll och mening 
under restiden. Det viktigaste kanske inte är att kollek-
tivtrafikaktörena skapar underhållning åt kunderna, utan 

att man helt enkelt tillhandahåller en bra internetupp-
koppling. Med hjälp av den kan kunden själv exempelvis 
blogga, chatta, använda sociala medier som facebook och 
twitter, söka information etc.
 Mobilt internet och de behov av att ständigt vara upp-
kopplat kan på sätt och vis vända upp-och-ner på frihets-
begreppet när det gäller resandet. Ett begrepp som annars 
är starkt sammankopplat med den egna bilen.



Mobilt Internet innebär ett  
frihetsargument, särskilt i relation  

till den konkurrerande bilen. 

”



Påverkan och marknadsföring Attraktivare fordon, 
infrastruktur och tjänster som på ett genomgripande sätt 
möter kundernas behov kräver en del investeringar. En vik-
tig uppgift för att maximera effekterna av dessa insatser är 
att jobba med påverkan. 
 För att fler ska välja kollektivtrafiken som transportme-
del, uppleva dess mervärden och bli en del av den sociala ac-
ceptansen, krävs att påverkansmetoderna är effektiva. Även 
om kunden ytterst är den som bedömer kvalitet och värde 
i den erbjudna tjänstens olika delar är det också möjligt att 
påverka kunden när det gäller denna bedömning.
 Det är allmänt känt i kommunikationsteorin att om 
någon ska kunna påverka 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.
 Centralt i modern kommunikation är att man är krea-
tiv, sticker ut från mängden, är relevant och upplevs som 
trovärdig i mottagarens perspektiv. Kreativitet är som så 
ofta nyckeln till effektiv påverkan. Om kollektivtrafikens 
reklam istället upplevs som informationstung och ser ut 
som om den kommer från en myndighet blir den inte 
särskilt effektiv.
 Ytterligare en grundbult för att öka sannolikheten för 
påverkan är att mottagaren har en positiv inställning till 
avsändaren. Det betyder i klartext att ju mer man gillar 
avsändaren, ju mer uppmärksammar man dennes mark-
nadskommunikation och ju mer lyhörd är man för säljar-
gumenten. Sannolikheten för att kunskapen också omsätts 
i ändrat beteende eller köp ökar.
 En av de viktigaste bärarna av vad ett företag verkligen 
står för är dess varumärke och blir därför en av de mest 

värdefulla tillgångarna. För att bygga ett starkt varu-
märke krävs att organisationen/företaget 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 andra 
intressenter i samhället.
 När en kund ska bilda sig en uppfattning om vad en 
viss produkt eller tjänst innebär är kunden mycket utläm-
nad till varumärkets image, des de associationer och den 
laddning eller innebörd som märket förmedlar.
 I ett myndighetssammanhang kan man vidga påver-
kansresonemanget till att också omfatta vad som populärt 
har kallats medborgardialog. Vad individer i ett samhälle 
upplever är inte enbart ett resultat av nya fordon, ny tek-
nik och nya transportsystem utan också i hög grad resulta-
tet av kommunikativa insatser över tid. För att satsningar 
i kollaktivtrafiken ska vinna legitimitet är det därför 
viktigt att den upplevs som attraktiv av medborgarna, sti-
mulerar till kreativ användning, oavsett om medborgarna 
idag utnyttjar kollektivtrafiken eller inte. 
 Attraktiviteten kan ligga i hur kollektivtrafiken kom-
municeras d.v.s. hur den beskrivs och gestaltas i olika 
skeden. Det engelska begreppet ”showroom” fångar denna 
utmaning. Kollektivtrafiken visualiseras och kommuni-
ceras i det offentliga rummet. Hur detta görs påverkar 
legitimiteten bland medborgarna.



...ju mer man gillar avsändaren, ju  
mer uppmärksammar man dennes  

marknadskommunikation och ju mer  
lyhörd är man för säljargumenten.

”



Det planerade Karlstadsstråket

Karlstadsstråket är en fullskaligt avancerat kollektiv-
trafikstråk som planeras genom Karlstad. Stråket är en full-
skalig utveckling av de tankar om infrastruktur som lyfts 
fram i förstudien ”En världsutställning i Karlstad”.
 Karlstadsstråket är en förutsättning för att motivera en 
investering i nya avancerade designfordon och på allvar ge-
nomföra och testa de förbättringar som föreslås i förstudien.
 Det planerade stråket binder samman viktiga bostads-
områden och målpunkter. Sträckan går från Bergvik (ex-
ternt köpcentra) i väst, via framtida exploateringsområden 
till Centralsjukhuset och centrum och passerar sedan Karl-
stads större gymnasieskolor och två miljonprogramsområ-
den på sin väg till Universitetet i öst. I ändpunkterna, men 
även andra punkter längs stråket, finns goda möjligheter att 
upprätta bytespunkter med regiontrafiken.

Planeringen av det fysiska Karlstadsstråket pågår och del-
finansieras av regeringen via Delegationen För Hållbara 
Städer. Då projektet är ett kvalificerat stadsomvandlings-
projekt leds arbetet av Karlstads kommuns stadsarkitekt.
Det finns mycket att säga om stråket, men eftersom den för-
studien inte är klar väljer vi att inte säga så mycket mer om 
det här. Den process som kommit igång i Karlstads kom-
mun 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. 
 Välkommen att följa utvecklingen av Karlstadsstråket  
och läsa hela slutrapporten ”En världsutställning i Karl-
stad” på bloggen framtidenskollektivtrafik.se.



Läs hela rapporten på framtidenskollektivtrafik.se >> 

”Det bästa jag läst om svensk
kollektivtrafik sedan jag hamnade

i bussbranschen 1983.
Bjarne Wilmarsgård, Tidningen Bussbranschen 

om rapporten ”En permanent världsutställning i Karlstad”



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 förstudien ”En permanent världsutställning i Karlstad” har 
ett arbete påbörjats att planera ett fullskaligt BRT-inspirerat kollektivtra-
fikstråk i Karlstad. Resan mot framtidens kollektivtrafik har börjat >>    


