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ABSTRACT 

Arnberg, Camilla (2012) I jakten på hållbart resande – en fallstudie om planeringen för mins-

kad vanebilism [In the pursuit of sustainable travelling – a case study about the planning for 

reduced habitual driving] 

Ökad medvetenhet om hållbarhetsfrågor har medfört ett behov i många kommuner och reg-

ioner att verka för ett mer hållbart resande, där minskad bilanvändning ofta är en uttalad 

målsättning. Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera planeringen för att uppnå ett 

mer hållbart resande. Analyser av planeringen sker utifrån en modell om färdmedelsvalet 

med fokus på vanebilisten och kollektivtrafiken. Detta görs i form av en fallstudie baserad på 

intervjuer i Sveriges fjärde storstadsregion (Linköpings och Norrköpings kommuner). Att 

åstadkomma ett mer hållbart resande kräver en omställning av kollektivtrafiken, vilket dock är 

svårt inom en verksamhet som kan antas vara särskilt stigberoende såsom kollektivtrafiken 

är. Individens val av färdmedel beror på både dess relevans (användbarhet) och dess mer-

värden (fördelar och nackdelar) jämfört med bilens mervärden. Studien visar fyra faktorer 

som är viktiga för att förnyelse av planeringen av kollektivtrafik sker, att vissa stigberoenden 

är svårare att bryta än andra samt att arbetet för att öka kollektivtrafikens relevans och mer-

värden är komplicerat på grund av det delade ansvaret mellan ett flertal aktörer.  

Urban and Regional planning, advanced level, master thesis for master exam in Urban and 

Regional Planning, 30 ECTS credits 

Supervisor: Brita Hermelin 

Language: Swedish 

Key words: kollektivtrafik, vanebilist, färdmedelsval, stigberoende, Linköping, Norrköping.  
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1  INLEDNING 

De senaste åren har samhällets intresse för miljöfrågor ökat markant, så även inom trans-

portsektorn1. Att minimera miljöpåverkan genom att motivera ett mer hållbart resande är ett 

uttalat nationellt transportpolitiskt mål2, och detta speglar även målsättningar på regional och 

kommunal nivå. Målsättningarna översätts oftast i strategier om hållbart resande. Hållbart 

resande avser ett samhälles sammanlagda resvanor (resmönstret) har en karaktär som bi-

drar till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, och i praktiken innebär det att mindre 

miljöbelastande färdsätt måste väljas för ett större antal resor3, och här spelar kollektivtrafi-

ken en avgörande roll4. 

Kollektivtrafikens uppgift har sedan bilens intåg på marknaden främst varit att erbjuda en 

resmöjlighet för de som saknar bil och har alltså haft en sekundär roll i transportsystemet. 

Utformningen av kollektivtrafiksystemet har anpassats efter denna roll, vilket också medför 

att kollektivtrafiken ofta saknar en funktion eller kvalitet som är jämförbar med bilen.5 I de 

målsättningar som finns för ett mer hållbart resande är just kollektivtrafikens konkurrenskraft 

gentemot bilen central6. Att kollektivtrafiken nu ska inta en mer framträdande roll i transport-

systemet innebär att den måste utgöra ett mer attraktivt färdmedel, särskilt för vanebilister.  

Det finns ett behov i många regioner av att förnya planeringen för kollektivtrafiken och för 

aktörerna att göra en mental omställning om vad kollektivtrafikens uppdrag är och vilket syfte 

i transportsystemet den fyller.7 Den 1 januari 2012 kom en ny kollektivtrafiklag som syftar till 

att skapa en mer enhetlig kollektivtrafik som fokuserar på resenärer och potentiella resenä-

rer. Detta ska öka regionernas möjligheter att skapa ett kollektivtrafiksystem som i högre ut-

sträckning kan konkurrera med bilen som färdmedel och motivera ett mer hållbart resande.8  

Tidigare har kollektivtrafikens utveckling främst haft fokus på fordon och teknik, och den tek-

niska sidan av kollektivtrafikens organisation har setts som dess främsta förnyelsefaktor. 

Idag saknas i många regioner dock ofta de ekonomiska medel som behövs för att investera i 

utbyggnad av systemen eftersom regionerna ofta saknar ett tillräckligt stort resandeunderlag, 

och därmed ekonomiska medel, för att driva en kollektivtrafik som är tillräckligt snabb, pris-

värd, frekvent och flexibel för att kunna konkurrera med bilen som färdmedel och vara attrak-

tiv för vanebilisterna.  

Den stora svårigheten med att tillhandahålla god och effektiv kollektivtrafik är re-

sursbrist. Min bild är att systemet kostar mycket pengar varje år att driva samti-

digt som det finns ett stort behov av utveckling och investeringar, samtidigt som 

samhällets finansieringsgrad av kollektivtrafiken ökar då biljettintäkterna minskar. 

Det ökar trycket på finansiering via skatter. Den dagliga driften finns det ju finan-

                                                
 

1
 Sveriges kommuner och landsting & Trafikverket 2010a:36 

2
 Regeringen 2010 

3
 Det totala trafikarbetet. Elsässer 2006:23 

4
 I uppsatsen avses hädanefter allmän kollektivtrafik, det vill säga vanlig linjetrafik (inte färdtjänst, 

skolskjuts och liknande samhällsbetalda resor). 
5
 VTI, intervju 2012-03-30 

6
 Regeringen 2010 

7
 VTI, intervju 2012-03-30 

8
 Regeringen 2012b 
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siering till, men det är svårt att möta utvecklingsbehoven. För det är ju inte så att 

det finns outnyttjade resurser, utan investeringarna över de kommande åren 

kommer att behöva prioriteras bara för att kollektivtrafiken ska kunna ligga kvar 

på den kvalitetsnivå som vi har idag9. 

Tomas Svensson, forskningschef på VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), me-

nar att i de flesta regioner ligger utmaningen numera därmed inte i vilka tekniska system som 

ska väljas för framtiden, utan i hur de befintliga kollektivtrafiksystemen kan användas på ett 

mer effektivt sätt för att uppfylla de transportpolitiska målen om ökad konkurrenskraft som 

färdmedel10. Detta kräver en omställning av hur planeringen för kollektivtrafiken utförs så att 

kollektivtrafiken som tjänst kan förnyas och kunna möta de resandebehov som vanebilister 

har. Planeringen för kollektivtrafiken är dock en uppgift som bedrivs genom ett samarbete 

mellan ett antal olika aktörer, där kommuner, landsting, kommunalförbund och offentligt ägda 

länstrafikbolag är de centrala aktörerna. Att förnya vilken verksamhet verksamhet är svårt 

även som enskild aktör eftersom det alltid finns ett visst mått av tradition och vanor (stigbe-

roende) som fungerar som en inbyggd motverkande faktor för förnyelse.11 

Hur skapas då ett hållbart transportsystem som motiverar till ett mer hållbart resande? Det 

finns nordisk forskning som utvärderar betydelsen av enskilda åtgärder (såsom effekten av 

trängselskatteförsöket i Stockholm våren 200612). Det är dock svårt att utvärdera betydelsen 

av dessa som en del i ett system. Det finns också forskning som ger ett visst stöd för den 

praktiska planeringen om hur transportsystemet bör utvecklas som helhet och vilka åtgärder 

som kombinerat bör leda till ett hållbart resande13. Dessa är dock ofta idéstudier som räknar 

upp en rad åtgärder som har sammanlagd potential att motivera ett hållbart resande, men 

saknar steget om hur åtgärderna kan genomföras. Det finns också en hel del internationell 

forskning om exempel på hur kollektivtrafikens andel av det totala transportarbetet ökat kraf-

tigt och där man analyserat vilka framgångsfaktorerna är, även organisatoriskt14. Dessa är 

dock svåra att översätta till svenska förhållanden eftersom det är stora skillnader i hur plane-

ringssystemen fungerar15. Det finns alltså ett teoretiskt glapp om hur man arbetar för att mo-

tivera ett mer hållbart resande i en svensk kontext. Tomas Svensson på VTI menar att  

”man har helt enkelt inte kunskap eller erfarenheter för att veta hur man ska bära 

sig åt för att motivera ett mer hållbart resande och öka kollektivtrafikens konkur-

renskraft, eftersom man inte har sysslat med det förut”16.  

Eftersom kollektivtrafikens uppgift de senaste decennierna haft en sekundär roll i så har fo-

kus i forskning och undersökningar om kollektivtrafiken och trafikhuvudmännen varit att för-

stå resenärerna, hur de värderar olika faktorer i kollektivtrafiken samt deras nöjdhet och 

missnöjdhet med kollektivtrafiken. När dess uppgift nu alltmer istället handlar om att konkur-

rera med bilen som färdmedel om vanebilisterna finns det få undersökningar och strategier 

                                                
 

9
 Intervju med informant våren 2012 

10
 VTI, intervju 2012-03-30 

11
 Slagter 2003:807-08 

12
 Se Isaksson 2008, se även Thøgersen 2009 

13
 Se exempelvis Black 2010 

14
 Buehler & Pucher 2011, Golotta & Henscher 2008, Pflieger, Kaufmann, Pattaroni & Jemelin 2009 

15
 VTI, intervju 2012-03-30 

16
 VTI, intervju 2012-03-30 
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att ta stöd och utgångspunkt i. Det praktiska arbetet och kunskapen är sker inte särskilt or-

ganiserat såsom planerna utpekar, och uppfattningen i regionerna om vilka åtgärder som ger 

vilka effekter för ett hållbart resande och bidrar till vilka mål kan ofta vara vag. Det är ett pro-

blem att, liksom Tomas Svensson från VTI beskriver, att man vet helt enkelt inte hur man gör 

för att motivera ett hållbart resande.  

1.1  syf te 

Att förnya en verksamhet som kollektivtrafiken kan vara svårt eftersom trafikplaneringen de 

senaste decennierna har utgått från bilens förutsättningar och där kollektivtrafiken fått en 

undanskymd roll; att ändra inriktning för en så omfattande verksamhet i vilket så många aktö-

rer är delaktiga kan vara svårt och kräver förnyelsekraft, och analysen ska göras mot en 

bakgrund av att kollektivtrafiken är en stigberoende verksamhet som inte låter sig förnyas 

utan ansträngning. Att minska bilens fördelar är en mycket viktig del i arbetet med att moti-

vera ett hållbart resande17, men uppsatsen fokuserar på kollektivtrafiken och hur dess attrak-

tivitet kan öka.  

 

För att kollektivtrafiken ska kunna konkurrera med bilen krävs att aktörerna har en förståelse 

för varför bilen väljs som färdmedel av vanebilisterna och hur vanebilisterna kan motiveras 

att istället välja kollektivtrafiken. Genom att förstå planeringen i en given region och analy-

sera dessa utifrån hur vanebilisten väljer färdmedel så underlättas förståelsen för vilka styr-

kor och svagheter den enskilda regionen har för att uppnå målet om ett mer hållbart resande.  

 

Genom att öka förståelsen för vanebilistens färdmedelsval och vad det beror på så ökar 

också möjligheterna att analysera de faktorer som har potential att få effekt på vanebilistens 

val av färdmedel. Denna förståelse kan bidra till att identifiera de faktorer som planeringen 

behöver stärka för att uppnå målet om ett hållbart resande, och således vara ett stöd i stra-

tegisk planering. 

1.2  metod- och begreppsdiskussion 

För att uppfylla uppsatsens syfte har studien en kvalitativt inriktad forskningsdesign i form av 

en fallstudie, där empirin ska användas för att ge exempel på vilka möjligheter och svårig-

heter som finns i planeringen för att motivera vanebilister ska välja kollektivtrafiken. Detta ska 

sedan i sin tur diskuteras i relation till den teoretiska ramen.  

                                                
 

17
 Se exempelvis Currie & Delbosc 2006, Henriksson 2008, Black 1996, Black 2010, Pridmore & Apol-

lonia 2011 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera planeringen 

för att uppnå ett mer hållbart resande. 

Syftet med uppsatsen är också att analysera planeringen utifrån 

en modell om färdmedelsvalet med fokus på vanebilisten. 
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Definitionerna och diskussionerna bygger på teoretiska resonemang från forskning och poli-

cydokument. Den teoretiska delen av studien har huvudsakligen baserats på litteraturstudier; 

kunskapsunderlaget utgörs därför av en blandning av textböcker och antologier som beskrivit 

ämnets bredd, och vetenskapliga artiklar och utredningar skrivna av svenska forskningsinsti-

tut vilka haft mer specialiserade resonemang. Även svenska policydokument och utredningar 

har utgjort en del av materialet. Den teoretiska basen utgörs därför av en brokig samling käl-

lor från olika vetenskapliga discipliner och kopplingar mellan källorna är inte helt uppenbara. 

Att presentera denna bredd av källor visades dock nödvändigt för att ge teoretisk förståelse 

för de frågor som studiens syfte ger upphov till. Till viss del har information som inhämtats 

genom intervjuerna använts för att komplettera den information som inhämtats genom littera-

tur- och dokumentstudierna, särskilt vad gäller förståelsen av planeringssystemet och hur 

aktörerna inom kollektivtrafiken organiserat sig. Den teoretiska ramen utgörs dels av stigbe-

roendeteori och dels en modell om färdmedelsvalet och olika åtgärder som kopplas till detta 

för att analysera planeringen för att öka kollektivtrafikens andel av det totala transportarbetet 

på bekostnad av bilens andel. 

Det är centralt för studien att förstå vad som menas med mer hållbart resande och mer håll-

bart transportsystem. Ett transportsystem är den fysiska infrastrukturen med vägar, fordon, 

betalningsmöjligheter och så vidare. Att göra transportsystemet mer hållbart innebär att det 

utformas så att det bidrar till hållbar utveckling. Baserat på den kanske mest kända definit-

ionen av hållbar utveckling som formulerades i Brundtlandrapporten Our Common Future år 

198718 så föreslår transportforskaren William R. Black en tolkning:  

”utveckling som låter dagens generation tillgodose sina transport- och mobilitets-

behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose deras 

transport- och mobilitetsbehov”19  

Det är på detta sätt ett hållbart transportsystem ska förstås i uppsatsen. Formuleringen ”ett 

mer hållbart transportsystem” kommer också från Blacks diskussion, då han menar att det är 

orimligt att tro att vi inom överskådlig tid kan åstadkomma ett hållbart transportsystem; det vi 

får sikta på är att arbeta för att ett transportsystem som är mer hållbart än vad dagens trans-

portsystem är. Vad innebär då ett mer hållbart resande? Liksom angavs i inledningen avser 

hållbart resande att ett samhälles sammanlagda resvanor (resmönstret) har en karaktär som 

bidrar till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, Ett hållbart resande kan varken skapas 

eller byggas. Resandet består av en mängd enskilda handlingar, men dessa handlingar kan 

påverkas genom hur transportsystemet utformas. Genom att skapa ett mer hållbart trans-

portsystem så kan ett mer hållbart resande motiveras. 

Hur kan ett mer hållbart transportsystem utformas och ett mer hållbart resande motiveras? 

Forskare visar att den offentliga sektorn generellt måste inta en mer dynamisk roll för att an-

passa sig efter nya förutsättningar och yttre krav, och särskilt att organisera sig i olika gover-

nance-samarbeten20. Sektorn måste som helhet alltså förnyas, och detta gäller kanske i syn-

nerhet den verksamhet som kollektivtrafiken utgör. Stigberoendeteori är ett väl utvecklat 

akademiskt fält och i kontexten av detta kan förnyelse analyseras. Däremot är förnyelse i sig 

                                                
 

18
 Förenta nationerna 1987:punkt 1 

19
 Fritt översatt från Black 1996:151 

20
 Asheim 2009:173 
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ett mindre utforskat akademiskt fält. Teori som förklarar förnyelse inom den offentliga sek-

torns tjänsteutbud förekommer knappt såvitt jag känner till, i än mindre utsträckning speciali-

serat mot kollektivtrafiken21. Merparten av förnyelseteori behandlar det privata näringslivet 

och utgår från det privata näringslivets förutsättningar eller skiljer sig åt på andra grundläg-

gande sätt, och kan inte användas direkt för att analysera kollektivtrafikens förnyelsemöjlig-

heter22. Den teoretiska bakgrunden om stigberoende och förnyelse baseras därför till stor del 

på ett fåtal relevanta källor, och breddas med perspektiv om stigberoende och förnyelse med 

utgångspunkt från andra akademiska fält. Med utgångspunkt i denna teori diskuteras syftets 

första del, vilket är att analysera planeringen för att uppnå ett mer hållbart resande. 

Teori om färdmedelsvalet är också ett förhållandevis väl utvecklat akademiskt fält, och det 

finns en ganska god förståelse för varför individer väljer bilen istället för kollektivtrafiken23. 

Även forskningen om olika faktorers betydelse jämfört med varandra är omfattande24. Den 

senare fokuserar dock i huvudsak på viktiga faktorer för redan befintliga resenärers nöjdhet. 

Jag har genom tidigare studier och uppsatser en viss förförståelse för valteorier om färdme-

del och olika gruppers preferenser för olika faktorer om kollektivtrafiken och bilen. Enligt min 

vetskap så finns dock ingen etablerad modell som kan användas för att analysera åtgärder 

utifrån just de faktorer som är viktiga för att motivera vanebilister att välja kollektivtrafiken 

istället för bilen. I denna studie används därför en modell för hur individen väljer färdmedel. 

Modellen har vidareutvecklats med två åtgärdsområden som är viktiga för vilket färdmedel 

som väljs, och som vanebilister generellt också anser att kollektivtrafiken behöver förbättra. 

Åtgärdsområdena specificeras utifrån en kvantitativ undersökning om vanebilisters attityder 

samt en kvalitativ bakgrund om individens tidrumsliga räckvidd och vanebeteende.  

Utifrån modellen om färdmedelsvalet analyseras hur regionen i fallstudien arbetar med att 

förnya kollektivtrafiken och göra den till ett attraktivare val för vanebilisten. Med regionen 

som exempel diskuteras stigberoende och förnyelse i relation till faktorer som har potential 

att attrahera vanebilister till kollektivtrafiken. Ytterligare metoddiskussion om den empiriska 

undersökningen presenteras i samband med studiens empiriska underlag. 

1.3  medgivanden 

Figur 3 är hämtad från handboken Hållbart resande i praktiken som utges av Sveriges kom-

muner och landsting och Trafikverket, med tillstånd av Bert Svensson, projektledare på Tra-

fikverket. 

Karta 1 är hämtad från Marknadsbolaget Fjärde storstadsregionens hemsida, med tillstånd 

av Sara Riismark, kommunikatör i Marknadsbolaget Fjärde storstadsregionen. 

                                                
 

21
 Framhålls även av Gallouj & Windrum 2009:143, Sebhatu, Enquist, Johnson & Gebauer 2011:1-2, 

Johnson, Gebauer & Enquist 2010:3 
22

 Se exempelvis VTI/Svensson 2008, Nidumolu, Prahalad & Rangaswami 2009, Sternberg 2009, 
Drejer 2004, Asheim 2009, Preuss & Walker 2011, von Malmborg 2007, Sebhatu, Enquist, Johnson & 
Gebauer 2011 
23

 Se exempelvis Henriksson 2008, Van Acker et al 2010, Tillberg 2001 
24

 Se exempelvis Sjöstrand 2001, Kottenhoff & Byström 2010 
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Karta 2 och 3 är hämtade från Östergötlands regionala utvecklingsplan, med tillstånd av 

Mats Helander, policyutvecklare för det regionala utvecklingsprogrammet på Regionförbun-

det Östsam. 

 

  



sida | 10  

 
 

2  PLANERINGSSYSTEMET 

De senaste 50 åren har transportplaneringen i Sverige (och i övriga västvärlden) utgått från 

bilisternas behov och bilens möjligheter och förutsättningar. Detta har sitt ursprung i ett syn-

sätt som innefattade allas lika rättigheter till att äga bil för att öka den personliga frigörelsen 

genom att underlätta motoriseringen av samhället.25 Eftersom planeringen traditionellt utgått 

från bilisternas behov, har utvecklingen och potentialen för kollektivtrafiken hamnat i 

skymundan och fått rollen som något som erbjuds de personer som av olika skäl inte kunnat 

transportera sig med bil. Det allmänna synsättet har varit att alla ska ha tillgång till att åka 

kollektivt. Detta synsätt har dels har lett till att linjerna haft stora upptagningsområden och 

därmed har resenärerna fått långa restider; och dels att satsningarna på kvalitetshöjning och 

annan utveckling av kollektivtrafiken halkat efter liksom att den samhällsekonomiska nyttan 

(kostnads- och resurseffektiviteten) har varit låg26. Kollektivtrafiken har varit mindre bra an-

passad efter resbehoven och inte varit så resenärsvänlig. Det har varit större fokus på soci-

ala aspekter, och kollektivtrafikens har inte setts som en konkurrent till bilen vilket har gjort 

att drivkraften för högre reskvalitet ur många aspekter därför varit låg.  

Branschen menar dock att vi nu befinner oss i ett paradigmskifte, vilket är en förändring i hur 

man talar om och ser på något; som en ny utgångspunkt27. Detta beror på ett antal yttre för-

ändringar, kanske främst ökad medvetenhet om ekologisk hållbarhet och den offentliga sek-

torns ekonomiska begräsningar samt att den offentliga sektorn nu har en ny roll i att spela 

som serviceinrättning. Paradigmskiftet har lett en ny förståelse för vad kollektivtrafikens upp-

gift i samhället ska vara, vilket numera är att bidra till och driva hållbar utveckling genom att 

motivera fler till ett hållbart resande. I detta är kollektivtrafiken central, och dess uppgift går 

numera ut på att konkurrera med och ta marknadsandel av bilen (av det totala transportarbe-

tet) och därigenom bidra till ett hållbart resande och ekonomisk tillväxt. 

2.1  den nya kol lekt ivt raf ik lagen  

Med anledning av den omställning som beskrivs ovan har också behov av en ny organisation 

för planeringen av kollektivtrafiken uppmärksammats. 

På 1970-talet infördes lagen om huvudmannaskap, vilken syftade till att skapa regional sam-

ordning (inom länet) för den lokala kollektivtrafiken (inom kommunerna). Trots att resandet i 

huvudsak var lokalt så skulle huvudmannalagen leda till att det skulle bli enklare och billigare 

att resa regionalt. Det skulle också leda till större samordning av kollektivtrafikens resurser 

samt ökad tillgänglighet med kollektivtrafik i resenärssvaga områden.28 Den aktör som fick 

det regionala ansvaret kallades trafikhuvudman, och detta var ofta ett länstrafikbolag (ett 

offentligt ägt aktiebolag såsom Storstockholms lokaltrafik SL, Västtrafik eller Östgötatrafiken).  

                                                
 

25
 Wahl & Jonsson 2008:18 

26
 Sett till att kollektivtrafiken som en begränsad budget och uppsättning fordon och måste göra av-

vägningar mellan olika linjedragningar som har olika mycket resenärer. Generellt kan sägas att ju fler 
resenärer för en linjesträckning, desto högre samhällsekonomisk nytta (upp till viss maxgräns då rese-
närer börjar uppleva negativ trängsel). 
27

 Vägverket & Banverket 2009:3, Hull 2008:94 
28

 Regeringen 2009:24 
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Lagen gav olika öppningar för hur kollektivtrafiken ska organiseras mellan olika aktörer29, 

men i praktiken fungerade det generellt så att kommunerna hade ekonomi- o beställningsan-

svaret för lokal kollektivtrafik (det vill säga inom kommungränserna), och landstinget, ett 

kommunalförbund eller annat regionalt organ hade ekonomi- och beställningsansvaret för 

den regionala kollektivtrafiken (det vill säga som korsar en kommungräns).  Alla beställningar 

av kollektivtrafik skulle hänföras ur strategiska planer. Kommunerna och de regionala orga-

nen lade sina beställningar till länstrafikbolaget som samordnade beställningarna och utifrån 

ett helhetsperspektiv på den regionala kollektivtrafiken lade länstrafikbolaget förslag på kol-

lektivtrafiklinjer, turtäthet, etcetera, och samrådde med kommunerna och de regionala orga-

nen om förbättringar och justeringar av beställningarna. Länstrafikbolaget upphandlade där-

efter trafiken med privata transportföretag, som alltså utförde den praktiska delen av kollek-

tivtrafiken (köra fordonen samt verkstad och underhåll) (se figur 1). 

 

Figur 1: Förenklad modell av ansvarsförhållanden i kollektivtrafiken efter huvudman-

nareformen. Källa: Egen konstruktion baserad på information från Svensk författ-

ningssamling, intervjuer och övriga dokument
 30

. 

Med anledning av det paradigmskifte som nämndes ovan med ökad medvetenhet om ekolo-

gisk hållbarhet och behov av ökad effektivitet av den offentliga sektorns resurser31 så trädde 

en ny kollektivtrafiklag i kraft den 1 januari 201232. Lagens huvudsakliga innehåll är att trafik-

huvudmannaskapet har avskaffats33 och därmed har inte länstrafikbolagen (eller motsva-

rande) längre ansvar över den regionala samordningen, eftersom kommunerna inte längre 

beställer kollektivtrafiken inom den egna kommunen av trafikhuvudmannen. Samordningsan-

svaret, strategisk planering och beställningar av kollektivtrafiken (både kommunal och reg-

                                                
 

29
 Exempelvis utgjorde Stockholm och Gotland undantag från lagen på grund av sina speciella förut-

sättningar, och ett flertal lokala lösningar i övriga landet existerade. Regeringen 2009:25 
30

 Svensk författningssamling 2010:1065, Regeringen 2012a, Regeringen 2012b.  
31

 ”För att nå bästa möjliga resultat måste kollektivtrafiken anpassas till de förändringar som äger rum i 
samhället. Inte minst klimatutmaningen kommer att öka efterfrågan på effektiva kollektivtrafiklösningar. 
Ett ökat kollektivt resande sätter ökat fokus på behovet av en ny och trafikslagsövergripande samord-
ning av kollektivtrafiken. En sådan måste tillgodose resenärernas behov av tillgänglighet och sam-
hällets krav på ett effektivt utnyttjande av resurserna. Det är då särskilt viktigt att kollektivtrafiken ges 
sådana förutsättningar att den kan bedrivas på effektivast möjliga sätt. Dagens lagstiftning avseende 
kollektivtrafik är i vissa stycken otidsenlig och inte tillräckligt väl anpassad till dagens situation och 
framtida behov.” Regeringen 2009:36 
32

 Svensk författningssamling 2010:1065 
33

 Regeringen 2009:72 



sida | 12  

 
 

ional kollektivtrafik) ska istället skötas av nya politiskt styrda regionala kollektivtrafikmyndig-

heter34 (se figur 2).  

 

Figur 2: Förenklad modell för ansvarsförhållanden i kollektivtrafiken efter nya kollek-

tivtrafiklagen. Källa: Egen konstruktion baserad på information från Svensk författ-

ningssamling, intervjuer och övriga dokument
35

. 

Den regionala trafikmyndigheten ska nu alltså fungera som enda beställare av all kollektivtra-

fik inom regionen, och har antingen själv ansvaret för upphandling av trafiken och liknande 

uppgifter, eller delegerar ansvaret till ett länstrafikbolag36. Detta innebär alltså att beslut om 

den kollektivtrafik som ska finnas på lokal nivå i tätorter och på landsbygd samt på regional 

nivå mellan kommuner och län nu alltså endast tas på regional nivå, men med inspel från 

övriga parter genom samråd37. Fördelar med att kollektivtrafiken sköts av en enda aktör 

anges vara att planeringen nu blir mer kundorienterad (eftersom resandet blir alltmer region-

alt38 bör också planeringen för kollektivtrafiksystemet skötas på regional nivå). En möjlig 

nackdel kan vara att samplanering för trafik och övrig fysisk planering försvåras eftersom 

kommunerna fortfarande har kvar planmonopolet och fortfarande tar beslut om markanvänd-

ning och exploatering39. Den nya kollektivtrafiklagen ger upphov till ett dialektiskt behov av 

samordning mellan den regionala kollektivtrafikmyndigheten och kommunerna i regionen. 

I propositionen, som alltså beskriver bakgrunden och förslag på lagförändringar, märks en 

övervikt på att det behövs mer effektivitet och hållbarhetsperspektiv i planeringen för trans-

portsystemet40. Den nya lagen och transportpolitiska målen ska leda till mer användarper-

spektiv i planeringen och att skapa ett hållbart transportsystem som motiverar ett hållbart 

resande. Målet är att trafiksystemet ska göras om så att det utgör ett hållbart transportsystem 

som motiverar ett hållbart resande. Detta kräver att aktörerna som är involverade i plane-

ringen för kollektivtrafiken också justerar sina målsättningar, arbetssätt och lösningar, ef-

tersom detta utgör kärnan i huruvida själva transportsystemet förändras eller inte, och 

                                                
 

34
 Regeringen 2012b, Regeringen 2012a, Svensk författningssamling 2010:1065 2 kap 2 § 

35
 Svensk författningssamling 2010:1065, Regeringen 2012a, Regeringen 2012b.  

36
 Svensk författningssamling 2010:1065 3 kap 2 § 

37
 Svensk författningssamling 2010:1065 2 kap 8-9 §§ 

38
 Regeringen 2012b 

39
 Intervju våren 2012 

40
 Regeringen 2009:36 
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huruvida transportsystemet i alla sina delar utformas så att det motiverar ett hållbart resande 

eller inte. Det finns alltså ett uttalat behov av att förnya den tjänst som kollektivtrafiken utgör 

så att den blir mer attraktiv för vanebilisterna. Att göra detta kräver ett nytt förhållningssätt till 

den uppgift som kollektivtrafiken numera har, vilket innebär att konkreta uppgifter måste lö-

sas på ett annorlunda sätt än tidigare och arbetssätten justeras så att varje moment som 

görs bidrar till att uppfylla kollektivtrafikens mål. Hur förnyelse kan ske av kollektivtrafiken 

(och därmed i arbetssätten) och hur uppgiften löses kan förstås genom stigberoendeteori. 
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3  STIGBEROENDE  

Lagändringen visar alltså att det finns ett behov av att organisera de aktörer som hanterar 

kollektivtrafiken på ett annorlunda sätt än tidigare för att kollektivtrafiken ska kunna spela den 

roll i transportsystemet som de transportpolitiska målsättningarna beskriver. Att planeringen 

för kollektivtrafiken hittills byggt på värderingar och mål om främst social hållbarhet med ett 

visst mått av ekonomisk effektivitet liksom beskrevs ovan innebär att det praktiska arbetssät-

tet och lösningar för kollektivtrafiken också har byggt på dessa värderingar. Att planeringen 

numera i större utsträckning än tidigare ska fokusera på resurseffektivitet och ekonomiska 

och ekologiska hållbarhetsaspekter, medför också ett behov av att dessa perspektiv också 

måste genomsyra det praktiska arbetssättet och i lösningar för kollektivtrafiken i högre ut-

sträckning än tidigare.  

För att uppnå de transportpolitiska målen räcker det alltså inte bara med att aktörerna orga-

niserar uppgifterna på ett annorlunda sätt, utan det krävs också att respektive aktör organise-

rar och motiverar sitt respektive interna arbetssätt och värderingar för kollektivtrafikens upp-

gift så att de transportpolitiska målsättningarna uppfylls. Allt fler kollektivtrafikaktörer ser ett 

behov av att förnya sina arbetssätt på grund av de förändrade förutsättningarna för att man 

ska kunna framtill nya lösningar41, men man saknar dock kunskapen om hur man gör för att 

förnya arbetssätten. Att förnya arbetssätten och synsätten på kollektivtrafikens uppgift är 

därför ofta ett långsamt och mödosamt arbete eftersom det i arbetssätt och lösningar alltid 

finns en förförståelse för hur en uppgift ska lösas. Drivkraften för att förnya verksamheten 

inom kollektivtrafiken är inte heller lika stark som den är inom det privata näringslivet, ef-

tersom offentlig sektor styrs av sitt mål och uppdrag om samhällsservice och samhällsut-

veckling snarare än vinstgenererande uppdrag42.  

3.1  innebörden av st igberoende  

Att kollektivtrafiken som verksamhet är bunden vid gamla värderingar är inte unikt utan före-

kommer i alla typer av verksamheter och ligger dess natur, och detta brukar kallas stigbero-

ende. ”Aktörer” avser här en formell organisation, medan ”verksamhet” här avser en funktion 

som kan bedrivas av en eller flera aktörer. I uppsatsen ska kollektivtrafiken förstås som en 

verksamhet, vilken drivs och berörs av olika aktörer såsom kommuner, landsting och offent-

liga länstrafikbolag. Landsting och kommuner är aktörer som har del i flera olika verksamhet-

er, exempelvis kollektivtrafik, exploatering, vård och omsorg, och så vidare. 

Begreppet stigberoende innebär att det dagliga arbetet och hur man inom en verksamhet 

(såsom kollektivtrafiken) löser olika uppgifter bygger på en samförståelse för verksamhetens 

mål och värderingar. Samförståelsen kan också beskrivas som ett slags konsensus eller 

norm kring vad verksamheten ska leda till, vad det kräver av olika delar av verksamheten 

som helhet samt hur den enskilda anställda i sitt dagliga arbete bidrar till att det gemen-

samma målet uppfylls. Denna konsensus eller norm blir över tid en självklarhet och som en 

gemensam plattform som det dagliga arbetet i verksamhetens olika delar utgår ifrån. Denna 

                                                
 

41
 Hörngren 2011 

42
 Hörngren 2011 
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självklarhet gör också att ju längre tiden går desto mer vanemässigt och automatiskt blir ar-

betet och lösningar på uppgifter som använts förut och visat sig fungera återanvänds. Allt 

detta är ett sätt att effektivisera arbetssättet och blir som en slags invand kultur för ”hur man 

gör”. Det kan tolkas som att arbetssätt och kultur över tid blir alltmer vanemässigt och auto-

matiskt och därför fungerar självförstärkande, och att det finns ett inbyggt motstånd till för-

ändring i denna vana och automatik. Detta kan liknas vid att man följer en viss stig som leder 

till verksamhetens mål, och det är svårt att slå in en annan stig.43 

Med tiden kan dock yttre förutsättningar förändras vilket också påverkar verksamheten så att 

dess syfte omdefinieras, det vill säga att nya mål för verksamheten och vad den ska leda till 

utformas. Detta innebär också att den konsensus eller plattform som arbetet baserats på inte 

längre fungerar för att uppfylla målen. Således måste även det dagliga arbetet, det vill säga 

hur man löser uppgifter och samförståelsen för vad verksamheten ska leda till uppdateras så 

att det bidrar till verksamhetens nya mål. Verksamhetens olika delar och olika nivåer har 

dock under lång tid inriktats på att uppfylla det äldre målet vilket gör att verksamheten som 

helhet har låst in sig själv i den invanda kulturen och normen för vilka arbetssätt och lösning-

ar som används. Detta innebär att man följer den gamla invanda stigen som leder till de 

gamla verksamhetsmålen istället för att aktivt försöka finna nya arbetssätt och lösningar på 

uppgifter och således slå in på en annan stig som leder till de nya målen för verksamheten44.  

Detta leder också till att eftersom förnyelsen av arbetssätten går trögt, så går även förnyel-

sen av själva tjänsten eller produkten trögt. Den automatik i arbetssätten och konsensus 

kring ”hur man gör” man förut lutat sig tillbaka emot måste brytas och aktören som helhet 

samt de personer som arbetar där måste göra ansträngningar göras för att finna en ny platt-

form att utgå ifrån med nya normer och en ny kultur för ”hur man gör”45. Att det dessutom inte 

finns en modell att följa eftersom inriktningen är helt ny och en mall för ”hur man gör” bidrar 

ytterligare att man lutar sig tillbaka mot gamla invanda arbetssätt och normer i det dagliga 

arbetet46. Om verksamheten då fortsätter i samma riktning som tidigare på grund av den in-

byggda strukturen minskar möjligheten att svara mot de nya kraven eller förutsättningarna. 

Därmed blir verksamheten lidande då den inte kan anpassa sig efter de nya förutsättningar-

na och resultatet blir suboptimalt: 

 The inheritance from the past, therefore, limits and shapes what can be attempt-

ed in the present and the future.47 

Inom den verksamhet som kollektivtrafiken utgör så kan detta beskrivas som att målet förut 

var att en allmän tillgänglighet till kollektivtrafiken även i resenärssvaga områden samt reg-

ional samordning av resurserna. Dessa målsättningar har genomsyrat kollektivtrafiken i alla 

dess olika delar i utformningen av linjenätet och i lösningar på andra planeringsuppgifter, det 

vill säga i allt som utgör det dagliga arbetet och som kollektivtrafiken som helhet byggt på. I 

och med det paradigmskifte som pågår där kollektivtrafiken nu har en ny uppgift att fylla, vil-

ket är öka sin andel av det totala transportarbetet på bekostnad av bilen, har kollektivtrafi-

                                                
 

43
 Slagter 2003:807-08, Heery & Noon 2008 

44
 Slagter, 2003:807-08 

45
 Slagter 2003:807-08, Heery & Noon 2008 

46
 VTI, intervju 2012-03-30 

47
 Heery & Noon 2008 
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kens mål omdefinierats. Detta innebär också att automatiken i det dagliga arbetet måste bry-

tas och ersättas med såväl övergripande strategier som ett förhållningssätt till de dagliga 

arbetsuppgifterna som gör att det dagliga arbetet bidrar till de att de nya målsättningarna 

uppfylls.  

Det som är speciellt inom kollektivtrafiken och gör att stigberoende inom kollektivtrafiken inte 

kan förstås enligt den generella modell är dels att förutom att det ska vara en resurseffektiv 

verksamhet även har en samhällsfunktion som bidrar till social hållbarhet; dels att den är 

mycket beroende av den fysiska infrastrukturen och de invånare som använder infrastruk-

turen och dels att kollektivtrafiken består av ett samarbete mellan ett flertal aktörer. Resone-

manget utvecklas genom återstoden av avsnittet och därefter följer ett avsnitt om förutsätt-

ningarna för förnyelse. 

3 . 1 . 1  a n t a l e t  a k tö r e r  b i d r a r  t i l l  s t i g b e r o e n d e t  

Som tidigare nämnts är det många aktörer som är involverade i kollektivtrafikens planering 

och utförande (se figur 1 och figur 2 i avsnitt 2.1), där kommuner, regionala aktörer och 

länstrafikbolag har avgörande roller. De flesta uppgifter inom kollektivtrafiken involverar 

också personer som arbetar hos olika aktörer med skilda verksamhetsmål men som tillsam-

mans ska arbeta för att nå målen för kollektivtrafiken. Att förnya tjänsten såväl som arbets-

sättet inom kollektivtrafiken är därför särskilt komplicerat av främst tre anledningar.  

Den första anledningen att aktörerna har olika respektive mål och stigberoenden. Kollektiv-

trafiken som verksamhet utförs i samarbete mellan ett flertal olika aktörer, av vilka de cen-

trala är kommuner, landsting, kommunalförbund och offentliga länstrafikbolag. Kommunerna, 

kommunalförbunden och landstingen har dock även andra uppgifter att sköta och respektive 

aktör har sina respektive målsättningar och stigberoenden för sin verksamhet som helhet. 

Dessa är dessutom politiskt styrda och därmed följer planeringen för kollektivtrafiken en viss 

ideologi, och utifrån denna definieras kollektivtrafikens uppgift48. Förutom kollektivtrafiken 

hanterar kommunerna ett antal andra verksamheter vars målsättningar och åtgärder kan 

motverka att målsättningarna för att kollektivtrafikens uppfylls49, och anse att vissa mål i 

kommunens övergripande strategi är viktigare för deras verksamhet än andra mål.50 

Den andra anledningen är att olika personer som arbetar inom respektive aktör vara stigbe-

roende i olika hög utsträckning. Trots att ledningen kanske utformar strategier som framhåller 

att hållbart resande och kollektivtrafiken ska prioriteras i planeringen så kan de enskilda 

tjänstemännen vara olika fast i stigberoende beroende på sina kunskaper och ambitioner51. 

Detta innebär att vissa personer, medvetet eller omedvetet, utgår från och upprätthåller bil-

prioriterande planering52. Vissa personer arbetar aktivt för att hitta nya arbetssätt och lös-

                                                
 

48
 Docherty & Shaw 2009:620 

49
 Preuss & Walker 2011:497 

50
 Pflieger, Kaufmann, Pattaroni & Jemelin 2009:1423 

51
 Preuss & Walker 2011:496 

52
 Vägverket & Banverket 2009:26 
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ningar på uppgifter, medan andra fortsätter att ta stöd i den etablerade kultur och de normer 

som finns.53  

Stigberoende inom kollektivtrafiken måste därför förstås utifrån att det dagliga arbetet sker i 

samverkan mellan ett flertal olika aktörer, att personer inom respektive aktör kan vara olika 

stigberoende och att planeringen för kollektivtrafiken sker i politisk miljö vars natur av tradit-

ion ofta är stigberoende.   

3 . 1 . 2  d e n  f ys i s k a  i n f r a s t r u k t u r e n  b i d r a r  t i l l  s t i gb e r o e n d e t  

Stigberoendet inom trafikplaneringen (samt även övrig fysisk planering) kan antas vara sär-

skilt starkt eftersom man i varje givet tillfälle då ett beslut ska fattas om en förändring i trafik-

systemet måste utgå från det trafiksystem som finns vid det givna tillfället. Jarvis et al menar 

att när det uppkommer yttre behov av förändring av transportsystemet (såsom det har gjort 

den senaste tiden med ökad medvetenhet om den miljöpåverkan det existerande transport-

systemet har) så skulle man kanske helst av allt vilja ”riva ut det gamla och bygga nytt”54 så 

att man får ett system som passar för dagens förutsättningar. Man måste dock utgå från det 

existerande systemet och istället försöka göra förbättringar så att det i högre grad bidrar till 

att uppfylla de nya målen för kollektivtrafiken. Detta innebär att dagens transportsystem, som 

de senaste 50 åren utvecklats eftersom att främja bilens förutsättningar, nu ska användas 

som utgångspunkt och justeras så att det bidrar till att främja kollektivtrafiken som främsta 

färdmedel. Eftersom man i planeringen av kollektivtrafiken dock inte kan börja om på nytt så 

utgör det fysiska transportsystemet därför en viktig del i stigberoendet. Pflieger et al framhål-

ler att kollektivtrafikens fysiska beständighet som en rumsligt bunden verksamhet gör att pla-

neringen redan från början ”ligger efter” och också bidrar till att förstärka stigberoendet och 

inlåsningen av tidigare i arbetssätt och värderingar55. Ett flertal forskare uttrycker detta som 

att vårt samhälle är fastbyggt i ett bilberoende genom den fysiska infrastrukturen, vilken 

också är mycket kostsam att förändra och därför blir förnyelsen inom fysisk planering för ett 

mer hållbart resande särskilt långsam56. 

När behov av förändring och förnyelse uppstår inom kollektivtrafiken, står denna (liksom öv-

rig fysisk planering) därför inför ett dubbelt dilemma: det ena är att omforma både den interna 

och den externa organisationen med formella och informella relationer och arbetskultur och 

normer; det andra är att använda befintlig struktur, som byggts efter verksamhetsmål med ett 

visst synsätt, och komplettera denna efterhand så att den bidrar till att uppfylla de nya verk-

samhetsmålen och synsätten. Stigberoendeforskare menar att detta inte låter sig inte ge-

nomföras helt enkelt, eftersom de investeringar som gjorts utifrån tidigare målsättningar för 

kollektivtrafiken till bidrar till stigberoendet och fortsatt prioritering av bilen i planeringen. 

Slagter hävdar därför att inlåsningen att ytterligare befästa den tidigare strukturen i såväl 

arbetssätt som fysiska investeringar.57  
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3.2  at t  förnya ko l lekt ivt raf iken och bryta st igberoende 

Centralt för uppsatsen är att förstå hur stigberoende kan brytas och därmed ge plats för för-

nyelse av kollektivtrafiken så att den i högre grad motiverar ett hållbart resande. Liksom 

nämndes i inledningen är förnyelseteorier för den offentliga sektorn inte särskilt väl anpas-

sade för att förklara förnyelseprocesser inom kollektivtrafiken, med alla dess särskilda karak-

täristika, eftersom dessa har främst utvecklats utifrån produkter och tjänster inom andra typer 

av verksamheter. Förnyelse är ett begrepp som används för att beskriva någon slags ut-

veckling som innebär en förändring av något slag, för att exempelvis beskriva utvecklingen 

av tjänster, processer, arbetssätt eller tankesätt. För att öka möjligheterna att uppfylla de mål 

som verksamheten utgår ifrån, omforma normer och kultur och hitta en ny plattform av ar-

betssätt och lösningar att utgå ifrån så krävs förutom kunskap om de olika aktörernas och 

verksamheternas stigberoende också någon slags förståelse för hur förnyelse kan ske i en 

verksamhet som har den benägenhet för stigberoende som kollektivtrafiken har. Det finns i 

huvudsak två sätt att tolka hur stigberoende bryts och ger plats för förnyelse av kollektivtrafi-

ken. Utgångspunkten är att det finns en relation mellan struktur och agens. 

Å ena sidan hävdas att verksamheter alltid mer eller mindre befinner sig i ett stigberoende. 

En verksamhet förnyas genom spontana eller påtvingade händelser, men genom att arbetet 

struktureras och att man hittar arbetssätt, lösningar och konsensus som blir normer och va-

nemässiga för verksamheten, så hamnar verksamheten gång på gång i olika stigberoenden. 

Det kan beskrivas som att verksamheter går från ett inlåst läge till ett annat inlåst läge, och 

beror på att det ligger i en strukturerad verksamhets natur att hamna i stigberoende.  

Å andra sidan hävdas att eftersom att verksamhetens struktur ofta leder till ett stigberoende 

som gör att verksamhetens innehåll i allt mindre utsträckning svarar upp mot nya förutsätt-

ningar och uppfyller målsättningarna, så uppkommer en naturlig brytning med stigberoen-

det58. En forskargrupp menar att sådana naturliga brytningar kan hänföras till innovationer 

(införande av ny teknik som får konsekvenser för arbetssätt och processer) eller tillfälligheter 

(politiska maktskiften, nya lagar, etcetera)59. En annan forskargrupp menar att brytning med 

stigberoende snarare kan ses som en process än som ett resultat av enskilda händelser och 

beskrivs som en ”dynamisk resa”, där summan av enskilda händelser kan påverka stigbero-

endets kraft. Hur resan ser ut och utvecklar sig bestäms av den dialektiska relationen mellan 

struktur och enskilda händelser60. Att relationen mellan den struktur som stigberoendet utgör 

och agens varierar mellan de olika synsätten på stigberoende är tydligt. Medan det förra 

synsättet innebär att stigberoendet är avgörande och ”låser in” agensen, så ger det senare 

synsättet att agensen avsevärt större betydelse i förhållande till stigberoendet. Det hävdas 

att det senare synsättet dock inte är särskilt välutvecklat inom teorin61, och vilken variant av 

dessa som bäst beskriver kollektivtrafikens stigberoende och förnyelse i är oklart och varierar 

troligen mellan olika regioner62. Den senare förståelsen för stigberoende och förnyelse tycks 

dock innebära större möjligheter för kontinuerlig förnyelse. Denna typ av förnyelse ges ex-
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empel på i handboken ”Hållbart resande i praktiken” av Sveriges kommuner och landsting 

samt Trafikverket, där förnyelse inom trafikplaneringen förstås som en kontinuerlig utveckl-

ingsprocess63 och bör vara mest eftersträvansvärd eftersom det ökar möjligheterna för förny-

else. 

Utvecklingstrappan nedan har utvecklats av Trafikverket och visar hur kontinuerlig förnyelse 

där nya synsätt och arbetssätt införs i en verksamhet efterhand enligt resonemangen ovan 

(se figur 3). Aktörerna måste starta från trappans fot och komma till insikt om de problem 

som finns, vilka kan bero på de yttre eller inre förändringar som nämndes tidigare. Därefter 

flyttar aktörerna upp steg för steg mot trappans topp i takt med att det praktiska arbetet 

kommer närmare ett uppfyllande av verksamhetsmålen genom det dagliga arbetet, konsen-

sus och en gemensam plattform som de enskilda aktörerna kan utgå ifrån. Modellen visar att 

för att förnyelse ska ske så måste aktörerna befinner sig på ungefär samma nivå i utveckl-

ingstrappan för att förnyelse ska ske, och ju mer enighet som finns om innehållet i respektive 

utvecklingssteg, desto snabbare sker förnyelsen. 

 

Figur 3: Utvecklingstrappan visar hur förnyelse bygger på stegvis konsensus kring 

sakfrågor. Källa: Sveriges kommuner och landsting & Trafikverket 2010:27 

Liksom beskrevs tidigare, så är stigberoende en faktor för såväl enskilda personer, som inom 

aktörer som helhet och inom kollektivtrafiken som verksamhet. I utvecklingstrappan motsva-

rar detta att förutom att olika aktörer kan befinna sig på utvecklingssteg, så kan även perso-

ner inom respektive aktör befinna sig på olika utvecklingssteg, vilket ytterligare komplicerar 

förnyelseprocessen64. För att olika aktörer ska kunna ta steg uppåt på utvecklingstrappan 

krävs därför att det finns en enighet om hur respektive aktörs verksamhet ska drivas för att 

bidra till den gemensamma verksamheten som kollektivtrafiken utgör. Det krävs därför att 

ledningen driver de frågor som är viktiga för att verksamhetens mål ska nås och tar beslut 

som är i linje med verksamhetsmålen. Det krävs också att frågorna drivs så tydligt i verk-

samheten att de viktiga perspektiven och fokus inte tappas bort på vägen från verksamhets-
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mål och övergripande strategi till de vardagliga besluten och faktiskt utförande av åtgärd65. I 

arbetet med förnyelse, och kanske särskilt förnyelse som motiveras av mål om hållbar ut-

veckling, så framhålls även betydelsen av att det finns nyckelpersoner i alla delar av verk-

samheten som driver hållbarhetsfrågor66. Istället för att arbetet med hållbart resande blir ett 

projekt som sedan rinner ut i sanden och glöms bort på vägen till praktiskt utförande, ökar 

möjligheterna att förnya verksamheten genom att hållbart resande-aspekterna ständigt syn-

liggörs, såväl från ledning som från nyckelpersoner. Därigenom uppmärksammas också 

hållbart resande-aspekterna också för de aktörer och personer som är mer stigberoende och 

förnyelsearbetet kan ske som en jämnare process67. 

Även bredd av kompetens hos aktörerna och ett arbetsklimat som också tillåter att nya infall-

svinklar får ta plats och att kompetens från olika avdelningar blandas framhålls också som 

viktigt68. För att åstadkomma enighet kring verksamheten och få med alla aktörer på samma 

utvecklingssteg är kompetens och ren kunskap en viktig faktor, men en minst lika viktig faktor 

anses vara informella relationer. Informella relationer underlättar etableringen av förtroende 

mellan personerna och aktörerna vilket innebär en mer otvungen överföring av idéer, kun-

skap och erfarenheter som aktörerna kan enas kring69. För att informella samband ska skap-

as krävs att aktörerna har något gemensamt att utgå ifrån70 och att det finns ett förtroende 

mellan aktörerna och personerna som tillåter personer och aktörer som vill utveckla och för-

bättra verksamheten att ta plats och få handlingsutrymme att genomföra förnyelseprojekt och 

förbättringar.  

Sammanfattningsvis så bedöms kollektivtrafiken kunna vara särskilt stigberoende, eftersom 

det är en verksamhet som beror av många aktörer. Att aktörerna är organiserade i ett gover-

nance-samarbete försvårar också förnyelsen och kan bedömas vara speciellt för kollektivtra-

fiken som verksamhet jämfört med verksamheter inom det privata näringslivet och möjligtvis 

även övriga offentliga verksamheter. Det finns ytterligare en anledning att tro att trafikplane-

ringen som helhet är stigberoende på grund av ytterligare en omständighet, vilket är använ-

darnas beroende av transportsystemet.  

3 . 3 . 1  t r a n s p o r t s ys t e m e t s  a n vä n d a r e  b i d r a r  t i l l  s t i g b e r o e n d e t  

För de flesta verksamheter så är internt stigberoende den centrala begränsande faktor för-

nyelse. Inom planeringen för kollektivtrafiken visas governance-samarbetet vara utmärkande 

för planeringen, och att trafikplanering generellt leder till fysiska strukturer framhålls av stig-

beroendeforskarna såsom diskuterats ovan. Vad som däremot ignorerats i den lilla mängd 

forskning som hittats för stigberoende och förnyelse om kollektivtrafiken är den betydelse 

som användarna av trafiksystemet som helhet troligtvis har för planeringen av kollektivtrafi-

ken. 
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Individer är beroende av transportsystemet för sin vardag och lägger en viss (ofta konstant) 

tid på sina förflyttningar71. Över tid blir användningen av färdmedel, i synnerhet användning-

en av bilen, en vana och en förutsättning för vardagen (se avsnitt 3.3). De blir därför bero-

ende av transportsystemets utformning. Användarna måste liksom aktörerna anpassa sig till 

förändringar i transportsystemet, och alltför snabba övergripande förändringar (såsom att 

”riva och bygga nytt”) skulle innebära stora problem för individerna att klara av sin vardag 

med de förflyttningsbehov som vardagen innebär. Utifrån detta är det rimligt att anta att det 

kan finnas ett visst motstånd mot vissa förändringar av transportsystemet, såsom att för-

sämra framkomligheten för bilen renderar troligtvis protester från vanebilisterna. 

Detta är något som exempelvis Pflieger et al tar för givet och som en bakgrundsfaktor, och 

räknas inte in användarna som en faktor för stigberoende. Detta kan bero på att stigberoen-

deteori som regel analyserar den övergripande nivån och beslutsfattare och brytpunkter för 

stigberoendet, och motstånd och tröghet hos befolkningen nämns i förbigående men inte 

som en faktor för stigberoendet. Som kollektiv användare av transportsystemet kan därför 

vanebilisterna förstås som en aktör, och med hänvisning till de starka resvanorna kan de 

anses vara en stigberoende aktör för utvecklingen av transportsystemet. Varför just vanebi-

lister kan ses som en extra stark aktör jämfört andra användare av transportsystemet utveck-

las ytterligare i nästa avsnitt. 

3.3  sammanfat tn ing av st igberoende 

Att förändra och förnya en verksamhet såsom kollektivtrafiken visas vara svårt eftersom det 

finns inbyggda beteenden, normer och arbetssätt som fortfarande utgår från ett äldre synsätt 

på kollektivtrafikens uppgift. Kollektivtrafiken kan dessutom bedömas vara särskilt stigbero-

ende jämfört med det privata näringslivet och möjligtvis även annan offentlig verksamhet 

eftersom det ger upphov till fysiska strukturer som ständigt finns med i den dagliga plane-

ringen för kollektivtrafiken, samt att transportsystemets användare (särskilt vanebilister) be-

döms vara en aktör som kan försvåra förnyelsen.  

Den nya kollektivtrafiklagen utgör en påtvingad förändring och kollektivtrafikaktörerna måste 

förhålla sig till de nya roller som de ska spela i hanteringen av kollektivtrafiken. Den nya kol-

lektivtrafiklagen är ett sätt att möjliggöra för och motivera aktörerna som hanterar kollektivtra-

fiken att skapa nya samarbeten och definiera kollektivtrafikens uppgift på ett nytt sätt.  

Utvecklingstrappan visar att förnyelseprocessen i planeringen för kollektivtrafiken beror på 

hur likartad aktörernas syn på kollektivtrafikens uppgift och åtgärder ska användas till. Frå-

gan om hur detta görs och vilka faktorer som bryter stigberoendet och tillåter förnyelse och 

förändring inom planeringen för kollektivtrafiken kvarstår dock och kommer därför att diskute-

ras utifrån det empiriska underlaget. 
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4  FÄRDMEDELSVALET 

I detta avsnitt introduceras en modell utifrån vilken bedömningen görs om olika åtgärders 

betydelse för att öka kollektivtrafikens andel av det totala transportarbetet kan öka på be-

kostnad av bilens andel.  

4.1  at t  väl ja färdmedel  

När individer väljer färdmedel sker färdmedelsvalet i två steg72 (se figur 4). En hypotetisk 

situation är att vi bytt jobb och ska ta reda på hur vi ska åka till och från jobbet. I steg 1 görs 

en mental scanning av de färdmedel man känner till som möjligen kan användas. Dessa de-

las in i två grupper: färdmedel som möjliga att välja för en given resa och färdmedel som inte 

uppfyller kraven för en given resa utifrån avstånd, tillgänglighet, etcetera. Utifrån dessa pa-

rametrar väljs några färdmedel bort (såsom att det dels är för långt att gå och dels att flyget 

inte går mellan bostad och hemarbetsplats; då väljs de bort). I steg 2 vägs fördelar mot 

nackdelar för de två färdmedlen och ett slutgiltigt beslut tas.  

 
Figur 4: Färdmedelsvalets båda steg. Källa: Egen konstruktion, baserad på Rystam 

1998:67 

För att åstadkomma ett mer hållbart resande gäller dels att kollektivtrafiken anses vara ett 

möjligt färdmedel i steg 1 samt att dess relativa fördelar anses vara större än bilens i steg 2. 

För att kollektivtrafiken därför ska bedömas vara ett möjligt färdmedel gäller att det uppfyller 

grundläggande krav. Vad som är grundläggande krav varierar från person till person. 

Branschorganisationen Svensk kollektivtrafik genomför årligen undersökningar på såväl re-

senärers som icke-resenärers inställning till kollektivtrafiken. Undersökningen visar att kollek-

tivtrafikens kvalitet och pris inte har särskilt stor betydelse för huruvida man kan tänka sig att 

använda den eller inte. De viktigaste och mest avgörande faktorerna visas vara relevans och 

mervärden, där kollektivtrafikens varumärke också spelar stor roll.73  
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4.2  re levans:  färdmedlets användbarhet  

För att ett färdsätt ska vara aktuellt för en given förflyttning krävs att dess relevans är hög för 

den givna förflyttningen, det vill säga om färdsättet är rimligt att använda för den resa man vill 

göra. Relevans är allra viktigast för att färdsättet ska komma i fråga som färdmedel; det spe-

lar ingen roll hur gärna en individ vill använda kollektivtrafiken om den inte går till den mål-

punkt individen vill ta sig till (låg relevans). Relevans motsvarar således hur användbart ett 

färdsätt är för den förflyttning som en individ vill göra. För att kollektivtrafiken ska komma i 

fråga är linjesträckning (det vill säga tillgänglighet), turtäthet (flexibilitet), restid och enkelhet 

är centrala faktorer74. Relevans är därför avgörande för färdmedelsvalets första steg. 

Detta betyder att resandet med kollektivtrafiken påverkas mest av att den utgör 

ett reellt alternativ för människor i de olika situationer då de har ett resbehov75.  

Till bilens största fördelar kan räknas att den är tillgänglig när man behöver den, den går raka 

vägen dit man vill och oftast kommer man mycket nära sin målpunkt76, och det är för dessa 

faktorer som kollektivtrafiken måste uppfattas vara bra på. Ofta upplevs bilen dock ge kortare 

restid än kollektivtrafiken trots att den faktiska restiden är lika lång77. 

Av de ovanstående faktorer som generellt anses viktigast anser man att kollektivtrafiken är 

bra på enkelhet, men däremot anses kollektivtrafiken vara sämre på är linjesträckning, tur-

täthet och restid78. För arbetsresor framhålls särskilt turtäthet och restid som viktigt, däremot 

anses avstånd till hållplatsen och priset för resan inte vara särskilt viktigt. För olika typer av 

kedjeresor ökar olika faktorers betydelse; för aktiviteten hämtning och lämning av barn på 

vägen blir turtätheten viktigare, medan aktiviteten inköpsresor medför att närhet till hållplats 

och bagageutrymme i kollektivtrafiken blir viktigare79. 

Pendlingsresenärer (arbets- och skolresor) prioriterar att det ska gå fort och att det är hög 

turtäthet, däremot bedöms avståndet till hållplatsen som mindre viktigt. De är inte så känsliga 

för priset. Om de kedjereser förändras betydelsen av faktorer: om barn ska lämnas och häm-

tas på vägen får turtätheten större betydelse; om man handlar på vägen blir närhet till håll-

platser och utrymme på hållplatsen viktigare. Ungdomar har liknande värderingar för skolre-

sor.80  

Något som framstår som ett problem i sammanhanget är att forskning visar att vanebilisters 

uppfattningar sällan bygger på egen erfarenhet utan snarare på förutfattade meningar och 

andrahandsuppfattningar81. Undersökningar visar också att vanebilister grovt underskattar 

den kollektivtrafikens turtäthet, res- och bytesmöjligheter och restid som deras dagliga resor 

skulle ha82. Vanebilisters okunskap och erfarenhetsbrist av kollektivtrafiken utgör därför ett 
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problem i att öka andelen kollektivtrafikresenärer. Eftersom vanebilister saknar kunskap om 

och grovt underskattar de faktorer för kollektivtrafiken som de finner är viktigast, så finner de 

i mindre utsträckning kollektivtrafiken relevant för sina dagliga resor.
83

 

Ytterligare en anledning till vanebilisters okunskap om kollektivtrafiken är resenären själv 

måste informera sig om tjänstens relevans, inte bra för de viktigaste aspekterna som diskute-

rats ovan men också om hur man gör när man reser med kollektivtrafiken.84 I jämförelse med 

vägsystemet som i huvudsak har tydlig och konsekvent visuell utformning för exempelvis 

parkering, tankning, etcetera85, så är det svårare att sätta sig in i kollektivtrafiksystemet. Ge-

nom att öka vanebilisters kunskap om kollektivtrafikens relevans för deras specifika resor 

samt få kollektivtrafiken att framstå som ännu enklare och informationen som ännu mer till-

gänglig, skulle dess relevans för resbehovet alltså öka. Detta anges vara en viktig uppgift för 

kollektivtrafiken86, och kallas mobility management. Ett exempel på mobility managementåt-

gärder är att genomföra kampanjer som innebär att individer får en anledning att prova andra 

färdmedel och färdsätt, genom att exempelvis erbjuda ett gratis busskort under en period. 

Dessa typer av åtgärder har visat sig ha god effekt på vanebilister eftersom de då får egen 

erfarenhet om sina möjligheter att använda kollektivtrafiken för sina resor87. 

Utifrån denna bakgrund har färdmedelsvalsmodellens första steg kompletterats med faktorer 

inom åtgärdsområdet som mot bakgrund av förståelsen för vanebilisten bedöms vara cen-

trala för att öka kollektivtrafikens relevans för just vanebilister (se figur 5). En faktor, enkelhet, 

har dock uteslutits ur figuren, dels eftersom hur enkelheten till stor del avgörs av övriga fak-

torer och dels eftersom kollektivtrafiken överlag anses vara enkel. Centrala faktorer att ana-

lysera för kollektivtrafikens attraktivitet för vanebilister är således turtäthet, restid, linjesträck-

ning och mobility management. 
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Figur 5: Färdmedelsvalets båda steg samt åtgärdsområde relevans med de fyra fak-

torerna som har störst betydelse för hur relevansen uppfattas av vanebilisten. Källa: 

Egen konstruktion (baseras delvis på Rystam 1998:67) 

4.3  mervärden:  övertygar om färdmedlets fördelar  

Först när vanebilisten är medveten om kollektivtrafikens relevans, det vill säga att kollektiv-

trafiken kan möta resbehovet för den givna resan, så blir det aktuellt att jämföra produktför-

delar, vilket kan förstås som mervärde88. Mervärdestjänster är de fördelar som kollektivtrafi-

ken och bilen har jämfört varandra utöver själva resan mellan utgångspunkt och målpunkt. 

Det räcker inte att kollektivtrafiken sorteras som möjlig i färdmedelsvalets första steg, det 

måste alltså även anses ha större fördelar än bilen. Mervärdena är därför centrala för färd-

medelsvalets andra steg i färdmedelsvalet. 

Hur kollektivtrafikens och bilens mervärden eller produktfördelar uppfattas är individuellt och 

beror till stor del på de personliga preferenserna, det vill säga vad man tycker om och inte 

tycker om. Exempel på mervärden som förknippas med kollektivtrafiken är möjlighet att ar-

beta eller koppla av medan man reser och att det är avstressande att inte behöva sitta i bil-

köer och inte behöva leta parkeringsplats.89 Även kvalitet och komfortnivå brukar framhållas 

som betydelsefullt för hur mervärdet för kollektivtrafiken uppfattas, såsom möjlighet att sitta, 

vägljud, chaufförens körstil, etcetera90. Mervärden för bilen anges ofta vara det personliga 

utrymmet, bekvämlighet och möjligheten att ta med mycket bagage91. Även möjligheten att 
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parkera vid målpunkten framhålls som avgörande för bilens mervärde92. Vad som anses vara 

kollektivtrafikens och bilens respektive fördelar kan variera kraftigt från person till person. Att 

leta parkeringsplats är jobbigt och stressande för somliga medan det inte bekommer andra, 

bekvämlighet är mer viktigt för vissa än för andra, vissa störs mer av trängsel än vad andra 

gör, etcetera. 

Liksom med relevansen gäller dock att bilister underskattar de mervärden som finns inom 

kollektivtrafiken, där kvalitet och komfort ofta uppfattas som låg. Här är kollektivtrafikens rykte 

och varumärke centralt och ha betydelse för huruvida bilen uppfattas som ett alternativ till 

bilen och bedöms avgörande för uppfattningen om kollektivtrafikens mervärden93. Undersök-

ningar visar att även de som är nöjda med själva resandet uppfattar varumärket som svagt 

eller inte väl ansett94, och kollektivtrafiken kan därför bedömas ha ett imageproblem eftersom 

ett starkt varumärke och att kollektivtrafiken uppfattas som en stor aktör är särskilt viktigt för 

att attrahera vanebilister95. Varumärket byggs till stor del upp av kollektivtrafikens synliga 

delars kvalitet (fordon, skyltning, hållplatser, hemsida, etcetera), och kvaliteten kan förstås 

som en basfaktor som måste vara av en tillräckligt hög nivå för att kollektivtrafikens övriga 

mervärden ens ska bedömas. Hög kvalitet (såsom bekvämlighet) är således inget mervärde 

som övertygar individen att välja kollektivtrafiken; om kvaliteten däremot uppfattas som låg 

har detta stor påverkan som en negativ faktor för kollektivtrafikens mervärde96. 

 Kvaliteten är även relevant för huruvida kollektivtrafiken uppfattas som pålitlig och förutsäg-

bar, vilket också har betydelse för mervärdet. Pålitlighet och förutsägbarhet är i sin tur viktigt 

för hur varumärket som helhet uppfattas, och även lättillgänglig information såsom störningar 

i trafiken har betydelse för detta97.  

Utifrån denna bakgrund har färdmedelsvalsmodellens andra steg kompletterats med åt-

gärdsområden som mot bakgrund av förståelsen för vanebilisten bedöms vara centrala för 

att öka kollektivtrafikens mervärden för just vanebilister (se figur 6). Svensk kollektivtrafik 

pekar ut varumärket som en central faktor, medan i andra studier visas reskvalitet vara vik-

tiga för att övertyga vanebilister om kollektivtrafikens fördelar gentemot bilen98, och de går 

också delvis in i varandra. Centrala faktorer att analysera för kollektivtrafikens attraktivitet för 

vanebilister är således varumärke och reskvalitet. 
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Figur 6: Färdmedelsvalets båda steg samt åtgärdsområde relevans har kompletterats 

med åtgärdsområde mervärden, för vilket varumärket och kvalitet har störst bety-

delse för hur mervärdet uppfattas av vanebilisten. Källa: Egen konstruktion (baseras 

delvis på Rystam 1998:67) 

Undersökningen är i huvudsak en attitydundersökning, och nackdelen med dessa är att det 

ofta är stor skillnad mellan den intervjuades attityd och dess agerande. Detta kan exempelvis 

innebära att en individ uttrycker att restiden är viktigast för valet av färdmedel och att denne 

anser att kollektivtrafiken har för långa restider; när restiderna sedan förkortas till en tidigare 

angiven ”acceptabel” nivå så fortsätter individen ändå att välja bilen99. Skillnaden mellan atti-

tyder och agerande och varför bilens väljs som färdmedel i slutändan måste dock förstås i 

relation till de individuella förutsättningarna för resandet, där tidrumslig räckvidd och vane-

aspekter framstår som betydande. Dessa aspekter utgör innehållet i nästa avsnitt. 

4.4  individuel l  t idrumsl ig räckvidd och bi len  

Flera forskare använder aktivitetsansatsen100 för att analysera resmönster och denna teori 

kan också användas för att förklara varför just bilen är attraktivt som färdmedel. En individs 

vardag innehåller ett antal typiska stomaktiviteter som dagligen utförs på olika platser: sova i 

hemmet, arbeta på arbetsplatsen, matinköp i affären, hämta och lämna barn på dagis och 

fritids, etcetera. Dessa aktiviteter är oftast någorlunda bundna i tid (vad gäller såväl tidsåt-

gång som tidpunkt) och har genom modernistisk planeringstradition101 vanligen skiljts åt och 

utförs på olika platser102. De tidsliga och rumsliga förutsättningarna för aktiviteterna föranle-

der en stomstruktur för vardagen. Detta föranleder också ett visst resbehov, det vill säga att 
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förflytta sig emellan platserna där aktiviteterna ska utföras. Vardagens stomstruktur har alltså 

betydelse för olika färdmedels relevans. 

Denna stomstruktur utgör vad man kallar för individens tidrumsliga räckvidd103 och kan för-

stås som en begränsning av antalet aktiviteter en individ hinner med på en dag. Den tidrums-

liga räckvidden kan påverkas genom  

 dels rumsliga förändringar för de dagliga aktiviteterna, såsom arbeta på en plats som 

innebär en mindre tidskrävande förflyttning. Detta är oftast svårt, eftersom många ak-

tiviteter är mycket rumsligt bundna (såsom arbete eller skola). Här är också tillgäng-

lighet med olika typer av färdmedel mellan stomaktiviteterna centralt. Ju större rums-

ligt avstånd eller sämre tillgänglighet mellan aktiviteterna desto mer tid går åt till att 

förflytta sig emellan dem. 

 dels tidsliga förändringar för de dagliga aktiviteterna (att ändra tidpunkt eller minska 

på tidsåtgången för olika aktiviteter) och förflyttningarna emellan dem (att förkorta res-

tiden). Att påverka tidpunkt och tidsåtgång kan vara svårt för stomaktiviteter, men 

däremot kan restiden ofta påverkas. Genom att minska restiden så ökar den tids-

rumsliga räckvidden, det vill säga de aktiviteter som hinns med på en dag (alternativt 

kan aktiviteter på ett större avstånd från varandra väljas). För personer med kom-

plexa stomstrukturer (särskilt de som kedjereser104), är flexibla färdmedel ännu mer 

attraktiva eftersom de ökar den tidrumsliga räckvidden och därför möjligheterna att 

hinna med fler av de aktiviteter man önskar utföra. 

Olika färdmedel tillåter alltså olika stor tidsrumslig räckvidd för individen. Att välja ett färdme-

del som har högre tillgänglighet och ger kortare restid ger större tidrumslig räckvidd och tillå-

ter därför att fler aktiviteter kan utföras under en dag alternativt att man kan välja att utföra 

aktiviteter som ligger på ett större avstånd från varandra eller från hemmet. Som regel så 

medger bilen ofta större tidrumslig räckvidd än vad kollektivtrafiken, cykel och gång; den tillå-

ter således ett mer komplext resande, att fler aktiviteter och platser kan nås inom den givna 

tidsramen eller frigör tid för andra aktiviterer än förflyttningar. Detta förklarar till stor del bilens 

relativa attraktionskraft. För att göra andra färdsätts relativa attraktivitet större måste de där-

för erbjuda individen en liknande tidrumslig räckvidd. 

Forskning visar att individer lägger 70-90 minuter på att förflytta sig dagligen och att man 

gjort det ända sedan 1800-talets jordbrukssamhälle105. Att mängden tid som lagts på att för-

flytta sig varit konstant så långt tillbaka visar att det finns en viss tid som man tycker nödvän-

dig för förflyttningar men också att det finns en övre gräns för vad som kan anses rimligt. 

 I olika livsskeden tillkommer ytterligare resbehov och resande blir mer komplext (ofta i sam-

band med nytt arbete eller när man skaffar barn106) och då ökar behovet av snabbare förflytt-

ningar för att individen inte ska behöva öka den sammanlagda tid som läggs på förflyttningar 
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eller dra ner på antalet aktiviteter. Forskning visar att det ofta är då bil införskaffas och/eller 

börjas användas dagligen, eftersom den ökar den tidrumsliga räckvidden genom att restiden 

minskar i samband med att antalet aktiviteter ökar. Bilen används i första hand för att få livs-

pusslet att gå ihop och byggs vartefter in i den individuella vardagen107.  

Det finns dock även andra orsaker till att bilen väljs, såsom ekonomiska skäl. Det visas också 

att bilanvändningen varierar med konjunktursvängningar och hushållens privatekonomi. Med 

bättre privatekonomi ökar möjligheterna att äga och köra bil trots att den egentligen inte är 

nödvändig för att få livspusslet att gå ihop, men man har råd att unna sig ett bekvämare 

färdmedel108. Det är dessutom vanligt att de faktiska kostnaderna med att använda bilen un-

dervärderas särskilt av vanebilister. Eftersom det tas för självklart att äga bilen så räknar va-

nebilisten oftast inte med samtliga kostnader med ökad användning av bilen (såsom service 

och värdeminskning), utan tar som regel bara hänsyn till den rörliga kostnaden vilket är driv-

medel109. Uppdelningen av individer som vanebilister eller vanekollektivresenärer beror på att 

antalet som dagligen väljer olika färdmedel är förhållandevis få, och anledningen till detta är 

att köp av bil eller något periodkort med kollektivtrafiken utgör en investering. Bilen utgör en 

stor ekonomisk investering vars nytta för ägaren oftast ökar med mer omfattande användning 

när bil väl införskaffats110. Ekonomi är således en viktig faktor, inte avseende prisnivåerna 

utan snarare gällande att det kan ta emot för individen att betala för två färdmedel och få 

”dubbla” kostnader trots att denne egentligen bara kan använda ett färdmedel åt gången. 

Förutom att ekonomi är en viktig faktor är även de personliga preferenserna för bekvämlighet 

viktiga. Bilen erbjuder individen ett privat rum som inte behöver delas med andra. Eftersom 

kollektivtrafiken har haft en sekundär plats i transportsystemets utveckling så har den ett 

sämre anseende vilket påverkar dess varumärke. Trots att den kvalitet som varumärket sig-

nalerar inte är tillräckligt för att övertyga vanebilisten om att börja använda kollektivtrafik istäl-

let, så är låg kvalitet och ett dåligt varumärke tillräckligt för att motivera vanebilisten att inte 

använda kollektivtrafiken111. Listan på anledningar till varför bilen väljs kan göras hur lång 

som helst, men de ovanuppräknade bedöms vara de mest centrala.  

När ett hushåll vid någon tidpunkt fått anledning att skaffa en bil och så har bilen troligtvis 

över tid inlemmats alltmer i vardagen och gjorts oumbärlig, blivit en möjlighet och bekvämlig-

het man inte vill försaka eller bara blivit till en vana. Att använda bilen blir mycket vanemäss-

igt över tid, och undersökningar visar att vanekollektivresenärer överväger vilket färdmedel 

de behöver för en resa i betydligt högre grad än vanebilister gör.112 I takt med att barn blir 

äldre minskar resbehovet för de vuxna, och behovet av snabba förflyttningar finns inte på 

samma sätt längre113. I detta skede av livet så handlar valet av bil som färdsätt mer om vana 

än om ett aktivt val114. Många har en stabil ekonomi som tillåter dem att ha ett färdmedel som 
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upplevs som bekvämare än andra färdsätt, och bilen är i detta livsskede något man kanske 

unnar sig snarare än direkt behöver för att livspusslet ska gå ihop115.  

Detta innebär att det dagliga valet av färdmedel för vanebilisten sällan fattas som ett aktivt 

beslut eller som ett aktivt val, utan är en vana som snarast kan beskrivas som en automati-

serad handling116. Detta kan ses som problematiskt eftersom vanor är mycket svåra att 

bryta117, särskilt om individen inte ser något större anledning till det. De flesta vanebilister får 

sällan anledning att reflektera över sitt val av färdsätt och prova andra färdsätt för de dagliga 

förflyttningarna, dels eftersom samhället byggts upp efter bilismen så och begränsningarna 

för i vilka lägen man kan använda bilen är små118, och dels eftersom bilen sammantaget ofta 

har en fördel relativt andra färdsätt vad gäller restid, flexibilitet, bekvämlighet och liknande. 

Sammantaget medför detta att vanebilister kan antas vara särskilt stigberoende jämfört 

andra användare av kollektivtrafiksystemet. Att vanebilister har ett starkt stigberoende är 

mycket centralt för förnyelsen inom planeringen för hållbart resande, eftersom stigberoendet 

innebär att vanebilisterna har ett motstånd mot förnyelsen som enligt deras mening kan leda 

till sämre rumslig räckvidd och mervärden. 

4.5  sammanfat tn ing av den teoret iska bakgrunden  

Att öka kollektivtrafikens andel av det totala transportarbetet på bekostnad av bilens andel 

innebär att vanebilister måste motiveras att välja kollektivtrafiken för sina resor. Eftersom 

resbehovet uppkommer på grund av att olika aktiviteter utförs på olika platser kan åtgärder 

som minskar behoven eller ger en liknande tidrumslig räckvidd som bilen leda till att kollektiv-

trafikens andel av det totala transportarbetet ökar på bekostnad av bilens andel.  

Undersökningar visar att kollektivtrafikens relevans och varumärke är två av de viktigaste 

faktorerna för kollektivtrafiken att arbeta med, eftersom det är de faktorer som anses viktigast 

för vanebilistermen också att kollektivtrafiken är otillräcklig för dessa faktorer. Trots att det 

ofta finns en skillnad mellan individers attityder och agerande, så bekräftar avsnittet om indi-

videns tidsrumsliga räckvidd och vanebeteende att relevans och varumärke har stor bety-

delse för färdmedelsvalet. Även individens vanemässighet bekräftar betydelsen av mobility 

managementåtgärder för att motivera vanebilister att prova kollektivtrafiken och bli medvetna 

om dess relevans och mervärden.  

Att göra kollektivtrafiken attraktivare för vanebilister och motivera dem att börja använda kol-

lektivtrafiken istället är dock inte helt enkelt; det räcker inte med att veta vad problemet är för 

att veta hur man ska göra något åt det. Att kollektivtrafiken dessutom kan liknas vid en 

mycket platt organisation försvårar förnyelsen. Det räcker inte att den aktör som tillhandahål-

ler tjänsten sätter in åtgärder för att förbättra kollektivtrafiken i sig, utan förnyelsen måste ske 

i ett samspel mellan de olika aktörerna kommun, landsting, regionförbund och länstrafikbo-

lag. Detta kräver att dessa har en samsyn på kollektivtrafikens betydelse och ett nära sam-
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arbete. Ju mer eniga de är och således befinner sig närmare varandra på utvecklingstrap-

pan, desto fortare och smidigare går förnyelsen och desto fortare kan ett mer hållbart re-

sande åstadkommas. Frågan är dock hur detta går till i praktiken? Hur kan man jobba med 

att motivera hållbart resande och vilka svårigheter kan förknippas med det arbetet? För att 

besvara dessa frågor följer en empiriskt baserad undersökning som ska utgöra underlag för 

fortsatt analys om planeringens möjligheter att motivera ett mer hållbart resande.  
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5  VAL AV EMPIRISKT UNDERLAG 

Detta kapitel inleds med en motivering om valet av geografisk plats för den empiriska under-

sökningen samt en redovisning och diskussion om insamlingen av det empiriska materialet. 

Därefter följer en bakgrund om trafiksituationen i den fjärde storstadsregionen vilket leder till 

nästa kapitel där det empiriska underlaget presenteras. 

5.1  insaml ingen av det  empir iska under laget  

För valet av region för den empiriska undersökningen var ett kriterium att det skulle vara en 

region i Sverige med ett väl utvecklat regionalt samarbete för kollektivtrafiken, och således 

utgöra ett gott exempel. Ett annat kriterium var att regionens förutsättningar skulle vara nå-

gorlunda representativt i andra avseenden, såsom sett till befolkningsunderlag, för att säkra 

någon allmängiltighet. Detta uteslöt de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och 

Malmö, eftersom deras förutsättningar skiljer sig kraftigt åt mot övriga regioner i Sverige och 

därför inte särskilt representativa. Det fall som valts är Sveriges fjärde storstadsregion som 

utgörs av Norrköpings och Linköpings kommuners större tätorter i Östergötlands län119. Detta 

är den minsta storstadsregionen och vars förutsättningar påminner om majoriteten av Sveri-

ges regioner. De är också unika eftersom de största tätorternas jämförbara storlek och rela-

tiva lägen i kombination med den polycentriska ortsstrukturen120 forcerat ett nära samarbete 

mellan kommunerna. Trots att regionen har unika förutsättningar i geografiskt avseende gör 

dess storlek och intensiva samarbete dem till ett gott exempel att diskutera syftet utifrån. 

Att förstå hur och varför förnyelse sker är komplicerat, särskilt när många aktörer är inblan-

dade såsom är fallet inom kollektivtrafiken. För att kunna förstå förnyelsen av kollektivtrafiken 

på djupet beslöt jag att det empiriska underlaget i huvudsak skulle baseras på intervjuer. Att 

välja intervjuer som metod kändes självklart eftersom det tillåter mig att få en förståelse för 

de mekanismer och kulturer som kan påverka hur kollektivtrafiken utvecklas och ger också 

en djupare förståelse för resonemang och skeenden. Flertalet informanter har tillhandahållit 

olika typer av arbetsdokument och pekat på vilka dokument som är särskilt relevanta för min 

studie, vilket har varit mycket värdefullt. Även andra dokument har studerats, såsom poli-

cydokument som producerats av kommunerna och landstinget. Dokumenten har i huvudsak 

haft en funktion av att ge bakgrundsfakta och fungerat som vägledare för vilka frågor som 

kan vara intressanta att diskutera som utvecklingsfaktorer med informanterna. 

Jag tog kontakt med regionförbundet Östsam för en sonderande intervju, och av dem fick jag 

kontaktinformation till ytterligare intressanta informanter, som i sin lett till kontakt med ytterli-

gare informanter, etcetera. Jag har strävat efter ett någorlunda strategiskt urval av informan-

ter så att jag intervjuat minst en person från varje aktör som kan räknas som kollektivtrafikak-

tör i fjärde storstadsregionen och totalt har elva personer intervjuats i informantrollen. De 

aktörer som finns representerade är Norrköpings och Linköpings kommuner, Landstinget i 

Östergötland, regionförbundet Östsam, länstrafikbolaget Östgötatrafiken och transportföreta-

get Stångåbuss (se referenser avsnitt 8.2). Vissa aktörer och informanter som jag har sökt 
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har jag dock inte fått någon kontakt med. Jag har även intervjuat Tomas Svensson som är 

forskningschef på VTI, och han har intervjuats i rollen som sakkunnig 

I flera fall har frågornas art och lett till att den person jag kontaktat hänvisat mig vidare till 

någon kollega som ansetts bättre lämpad att svara på frågorna, och flera har även tagit med 

en medarbetare till intervjun. Att jag själv inte styrt valet av informanter innebär ett möjligt 

representativitetsproblem i och med att informanter troligtvis hänvisat mig till personer de har 

god kontakt med och troligtvis därför till stor del delar deras värderingar. Vissa av informan-

terna har jag dock funnit kontakt med själv och att deras bild av planeringen överensstämmer 

med förmedlade kontakters bild av planeringen tyder på att förmedlingar av kontakter inte 

haft någon större betydelse för den information jag har fått.  

Informanterna har kontaktats via mail, vilket har lett till att intervjutillfälle inbokats. Intervjufrå-

gor har skickats till informanterna mellan två och fem dagar innan själva intervjutillfället, och 

stor omsorg har lagts vid formuleringen och valet av frågor. Hur man gör när man förnyar 

kollektivtrafiken och vilka faktorer som påverkar förnyelse tenderar att vara teoretiska reso-

nemang och är svåra att ta på, och min uppfattning är att informanterna vanligen kanske inte 

reflekterar över de typer av frågor som jag velat ha svar på. Någon informant har uttryckt att 

frågorna varit av komplicerad karaktär. Genom att informanten har kunnat se frågorna på 

förhand har denne dock kunnat förbereda sig och reflektera över frågorna, och jag tror att jag 

därigenom fått bättre information än om jag inte jag skickat dem i förväg. På grund av äm-

nets abstrakta karaktär så lades stor omsorg vid att ställa konkreta frågor, och ett nytt fråge-

formulär har konstruerats inför varje enskild intervju och anpassats till den roll som informan-

ten har i kollektivtrafiknätverket. Under vissa intervjuer utgick diskussionen helt från frågorna, 

och under andra intervjuer användes frågorna mer som teman. Att låta informanterna välja 

om de ville besvara den direkta frågan eller utifrån tema har enligt min bedömning lett till dels 

att intervjuerna fick en karaktär av samtal snarare än utfrågning, och dels att informanterna 

kunde prata fritt kring frågorna vilket gjorde att jag fick mycket information som jag själv inte 

tänkt fråga om men som visat sig värdefull.  

Intervjuerna har genomförts i arbetsrum eller konferensrum på informanternas respektive 

kontor och har varat från 45 minuter upp till nästan två timmar. Mailen har också innehållit en 

förfrågan om att göra en ljudinspelning av intervjun, och samtliga informanter har samtyckt till 

detta. Att göra ljudinspelningar av intervjuerna kan medföra att informanterna blir lite försikti-

gare i sina uttalanden. Jag gjorde dock bedömningen att det var nödvändigt, och genom att 

skicka frågorna på förhand var min förhoppning att informanten skulle känna sig bekväm 

frågornas karaktär och därför inte behövde vara lika försiktiga i sina uttalanden som de 

kanske hade varit om de inte fått reda på frågorna på förhand. Ljudinspelningarna har blivit 

av god kvalitet och delar av inspelningarna har transkriberats i efterhand. Några informanter 

har begärt att få ta del av och kommentera de citat som använts från intervjutillfället, vilket 

har genomförts. Detta ledde till vissa mindre ändringar i citatens formuleringar men inga 

missuppfattningar har upptäckts genom dessa granskningar. Eftersom inte alla informanter 

kände sig bekväma med att deras personnamn sätts i relation till de respektive citaten så 

saknas källhänvisning till dessa. Jag är medveten om att detta kan ha negativ inverkan på 

studiens genomskinlighet men denna önskan respekteras naturligtvis. För att öka uppsat-

sens trovärdighet har jag därför valt att exemplifiera med många lite längre citat och återge 

citaten så ordagrant som möjligt. En informant förekommer med namn i uppsatsen, och det 

är Tomas Svensson som är forskarchef vid VTI. Anledningen till detta är att Tomas Svensson 
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inte intervjuats för sin delaktighet i planeringen av kollektivtrafiken i regionen utan i egenskap 

av forskare som har stor kännedom om kollektivtrafikplanering utifrån ett teoretiskt perspektiv 

och därför ses som sakkunnig. 

I sin helhet bedömer jag att den valda metoden inneburit att jag fått ett brett empiriskt un-

derlag utifrån vilket uppsatsens syfte kan uppfyllas, och att den information jag fått av infor-

manterna har varit relevant utifrån syftet. 

5.2  t raf iken i  f järde storstadsregionen  

Fjärde storstadsregionen (hädanefter benämnd som ”regionen”) består som sagt av Linkö-

pings och Norrköpings kommuner med de centrala städerna Linköping och Norrköping121 (se 

karta 1). Tätorterna har tillsammans cirka 200 000 invånare, nästan helt jämnt fördelat mel-

lan sig, och beskrivs som tvillingstäder som kompletterar varandra122. Samarbetet mellan 

Linköpings och Norrköpings kommuner har pågått från och till under 30 års tid, men sedan 

cirka 2003/2004 intensifierades samarbetet och resulterade bland annat i att städerna har en 

gemensam översiktsplan. Regionens övergripande strategi är att knyta ihop Östergötlands 

kommuner med betoning på Linköping och Norrköping så att de ska fungera som en sam-

manhållen funktionell region, vilket kräver goda fysiska kommunikationer.  

  

Karta 1 (till vänster): Fjärde storstadsregionen med Linköping och Norrköping. Källa: 

Fjärde storstadsregionen 2008. Karta 2: Den regionala kollektivtrafikens stomstruktur 

i Östergötland, där de blå linjerna visar Östgötapendeln och de röda linjerna visar ex-

pressbussarna. Källa: Regionförbundet Östsam 2012:49 

 

Tätorterna Linköping och Norrköping är sitt respektive omlands centrala punkt, men vissa av 

de omkringliggande tätorterna är utpekade som utvecklingsorter, dit ny bebyggelse och verk-
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 Exempelvis Fjärde storstadsregionen 2008, Norrköpings kommun 2010b:3 
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samheter ska koncentreras 123. I arbetet med att peka ut utvecklingsorter var närhet till kollek-

tivtrafik en viktig faktor. Avståndet mellan städerna Linköping och Norrköping är cirka fem mil 

och det tar idag cirka 25 minuter att åka med pendeltåget, men sträckan trafikeras även av 

expressbussar som också passerar mindre orter på vägen (se karta 2). Inom respektive 

tätort finns tätortstrafik, och i Norrköping finns också spårvägstrafik.  

Statistiken visar att andelen som pendlar med expressbussar ökar medan de som pendlar 

med pendeltåget minskar124. Pendlingen mellan Linköping och Norrköpings tätorter är förhål-

landevis jämn, men däremot är inpendlingen från de omgivande orterna betydande (se karta 

3). I dagsläget så ökar bilägandet i regionen i absoluta tal, men kvoten antal bilar per person 

är mer eller mindre oförändrat125. 

 

Karta 3: Karta över de viktigaste pendlingssambanden för Östergötlands län (mot 

ljusrosa bakgrund). De två centralpunkterna i kartans mitt är Linköping (den vänstra 

nedre) och Norrköping (den högre övre), och längst upp i kartans högra hörn visas 

Stockholmsregionen. Källa: Regionförbundet Östsam 2011:138 

För att skapa ett mer hållbart transportsystem och motivera ett mer hållbart resande är den 

regionala (och kommunala) målsättningen att invånarna i första hand ska använda de minst 

miljöbelastande färdsätten gång och cykel, i andra hand användning av kollektivtrafik och i 

sista hand bil: 
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Vi har antagit en ny riktlinje för trafik, och där är det framskrivet på ett mycket tyd-

ligare sätt än tidigare att gång-, cykel och kollektivtrafik är de prioriterade trans-

portslagen framför bilen, och att vi tydligare ska jobba med hållbart resande126. 

Att invånarnas möjligheter för att välja kollektivtrafiken ska öka är således en uttalad målsätt-

ning. Enligt den nya kollektivtrafiklagen ska det regionala kollektivtrafikmyndigheten upprätta 

ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är ett do-

kument som pekar ut den strategiska utvecklingen av kollektivtrafiken, och är ungefär som 

en fördjupning av det regionala utvecklingsprogrammets del som behandlar trafik. I sam-

rådsversversionen127 av det regionala trafikförsörjningsprogrammet anges att ”kollektivtrafi-

ken ska vara det naturliga resvalet för resor i regionen” och att ”kollektivtrafiken ska öka sin 

marknadsandel gentemot bilen”128. I samrådsversionen finns också sex insatsområden utpe-

kade varav tre fokuserar på utveckling ur ett samhällsperspektiv, och de tre andra fokuserar 

på kundperspektivet: 

 Konkurrenskraft; målet är att kollektivtrafiken ska vara ett riktigt alternativ till bilen  

 Attraktivitet; målet är att det ska vara lätt och attraktivt att börja åka kollektivt 

 Personlig; målet är att utforma personliga tjänster med fokus på pendlare129. 

Eftersom trafikplaneringen traditionellt har utgått från bilprioriterad planering så innebär de 

nya riktlinjerna en stor omställning i hur samtliga aktörer måste arbeta med att utveckla 

transportsystemet. 

  

                                                
 

126
 Intervju med informant våren 2012 

127
 Slutversionen av det regionala trafikförsörjningsprogrammet är ännu inte klar och fastställd. 

128
 Landstinget i Östergötland 2012:9, 26 

129
 Landstinget i Östergötland 2012:19-24 
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6  FALLSTUDIEN 

Detta kapitel utgör det empiriska underlaget och inleds med ett avsnitt vilket beskriver de 

olika kollektivtrafikaktörerna i regionen och hur ansvarsfördelningen har ändrats i och med att 

nya kollektivtrafiklagen infördes. Därpå följer ett avsnitt som diskuterar hur aktörerna ser på 

samarbetet inom kollektivtrafiken och vilka svårigheter och möjligheter som finns. De två av-

snitt som följer därefter ger exempel på och diskuterar hur kollektivtrafikaktörerna arbetar 

med kollektivtrafikens relevans respektive mervärden. Kapitlets två sista avsnitt relaterar till 

syftet genom att analysera planeringen utifrån relevans och mervärden och utgör således 

underlag till diskussion om hur planeringen fokuserar på de respektive faktorer som bidrar till 

att motivera vanebilister att istället välja kollektivtrafiken. Kapitlets två första avsnitt relaterar 

således till syftet genom att beskriva och analysera planeringen för att uppnå ett mer hållbart 

resande och följer nedan. 

6.1  kol lekt ivt raf ikaktörer i  reg ionen  

Innan den nya kollektivtrafiklagen trädde i kraft ägde Östergötlands alla 13 kommuner och 

Landstinget i Östergötland tillsammans länstrafikbolaget Östgötatrafiken. Kommunerna hade 

ansvaret för att beställa inomkommunal kollektivtrafik av Östgötatrafiken, medan landstinget 

hade ansvaret för att beställa den regionala kollektivtrafiken (som korsar en kommungräns) 

av Östgötatrafiken. Kommunerna och Landstinget har haft beställaransvaret och de ekono-

miska resurserna för kollektivtrafiken medan Östgötatrafikens roll har bestått i att samordna 

kommunernas och Landstingets beställningar av kollektivtrafik. Eftersom Landstinget dock 

inte har haft någon egen organisation av betydelse runt den regionala kollektivtrafiken, så 

har Östgötatrafiken utformat förslag på det regionala kollektivtrafikutbudet men Landstinget 

har i huvudsak följt deras förslag. Östgötatrafiken har också haft ansvaret för det operativa 

utförandet såsom upphandling av kollektivtrafiken med privata transportföretag, tidtabeller 

och prissättning. Det finns ett antal transportföretag i regionen varav de största är Veolia 

transport och Stångåbuss. Transportföretagen har ansvaret för driften, det vill säga att driva 

verkstäder, köra de turer som respektive avtal gäller och de äger dessutom fordonen (med 

undantag för Norrköpings spårvagnar som Norrköpings kommun äger). 

Sedan 1 januari 2012 har den nya kollektivtrafiklagen dock förändrat ansvarfördelningen mel-

lan aktörerna. Den nya lagen motiveras av de förändrade behoven: tidigare var resandet 

främst inomkommunalt men numera korsar alltfler resor en kommungräns, och att planering 

för kollektivtrafiken flyttas till regional nivå bedöms underlätta detta130. Det bedöms även bi-

dra positivt till arbetsmarknadsförstoring och har därför potential att gynna tillväxten131. 

Sedan nya kollektivtrafiklagen trädde i kraft så har ansvarsfördelningen förändrats (se figur 

7). Den nya kollektivtrafiklagen innebär att kollektivtrafikens strategiska utveckling ska ske på 

regional nivå av en kollektivtrafikmyndighet med politiskt styre. Kommunerna har därför förlo-

rat beställaransvaret över kollektivtrafikutbudet som nu gått över till landstinget. Kollektivtrafi-
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klagen är fortfarande så ny att aktörerna fortfarande inte kan avgöra hur det praktiska arbetet 

kommer att utveckla sig. 

 

Figur 7: Kollektivtrafikaktörerna i fjärde storstadsregionen och deras respektive an-

svar. Källa: Egen konstruktion, baserat på intervjuer. 

 

Kollektivtrafikaktörerna ser i huvudsak positivt på denna förändring. Detta beror på att de 

redan tidigare har haft ett etablerat samarbete med varandra och på grund av strategin om 

att sträva efter flerkärnighet och ökat resande redan haft en organisation och strategier som 

utgår från den regionala helheten. Landstinget utformar nu en samrådsstruktur som utgörs 

av en tjänstemannagrupp och en politikergrupp, som samlar landstinget, Östgötatrafiken och 

kommunerna. Regionförbundet har utformat det regionala trafikförsörjningsprogrammet på 

uppdrag av Landstinget, vilket utgör grunden för den strategiska kollektivtrafikplaneringen, 

och alla beslut om allmän trafikplikt ska kunna härledas ur det regionala trafikförsörjnings-

programmet132. 

6.2  p laner ingssystemet  i  f järde storstadsregionen  

Detta avsnitt diskuterar stigberoendet i regionen och vilka faktorer som kan bryta stigberoen-

det och bidra till förnyelse av planeringen för kollektivtrafik. Detta har stor betydelse för möj-

ligheterna att ställa om kollektivtrafikplaneringen samt övrig fysisk planering till en större 

medvetenhet om hållbart resande och agerande som bidrar till detta. I avsnittet diskuteras 

stigberoendet och förutsättningarna för förnyelse av planeringen för kollektivtrafiken i fjärde 

storstadsregionen, och utgör i huvudsak underlag för diskussion om syftets andra del. 

6 . 2 . 1  f ö r t r o e n d e  o c h  h a n d l i n g s f r i h e t  

Syftet med den nya kollektivtrafiklagen var delvis att öka den regionala samordningen av 

kollektivtrafiken genom att flytta beställaransvaret från kommunal till regional nivå. Östergöt-

land hade dock redan sedan flera år ett got regionalt samarbete och samförstånd för kollek-

tivtrafikens utveckling, och därför gick omorganisationen snabbt och förhållandevis smidigt 

enligt informanterna: 
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När vi skulle dra igång arbetet med nya lagstiftningen för kollektivtrafiken så var 

det panik när det gällde tid, för vi kom igång sist av alla. Och jag har för mig att vi 

var i mål allra först. Det gick väldigt smidigt hela processen, alla relationerna och 

rollerna fanns redan. Det var ett exempel på att det funkar, att det vi har byggt 

ger resultat. 

Det har dock inte blivit några stora förändringar ännu förutom att beställningen av kollektiv-

trafik har lyfts ut från kommunerna och in i Landstinget: 

Vi har hamnat i lite lika situation fortfarande, trots den nya lagstiftningen. 

När den nya kollektivtrafiklagen infördes valde man inte att organisera en formell myndighet. 

Landstinget har numera den formella rollen för att utforma kollektivtrafiken i regionen, men 

Östgötatrafiken som förut hade den samordnande rollen för kollektivtrafiken kommer i fort-

sättningen antagligen133 att utföra mycket av detta arbete även i framtiden. Landstinget har 

valt en förhållandevis lös organisationsform: 

Vi provar det här, men om det inte fungerar så är vi beredda på att organisera det 

på något annat sätt. Men det finns ju ingen anledning att organisera en strikt 

myndighetsfunktion om det ändå fungerar såhär. Det är ju också så man vill att 

det ska fungera i en byråkrati, att det finns förtroende. 

Trots förtroendet i arbetssättet ser man dock ett behov för att formalisera de konkreta strate-

gierna för kollektivtrafiken: 

Trafiknämnden och myndigheten måste på något sätt hantera och hitta ett sätt att 

förhålla sig till olika inspel från kommunerna. Vi resonerar om att vi behöver få till 

strategiska dokument som pekar ut utvecklingsspåret för kollektivtrafiken i reg-

ionen för framtiden. Vi har ju det regionala trafikförsörjningsprogrammet som be-

skriver vad vi har idag och vart vi vill komma, men inte på trafiknivå. Det region-

ala trafikförsörjningsprogrammet pekar ut målsättningar för kollektivtrafiken sna-

rare än konkreta strategier. 

Det behov grundas dock i att det behövs en tydlig inriktning för hur kollektivtrafiken ska ut-

vecklas mer konkret, så att alla aktörer arbetar efter samma mål och också kan känna trygg-

het i att exempelvis de hållpaltser som kommunerna bygger om idag kommer att fungera 

ihop med den typ av fordonstrafik som Landstinget och Östgötatrafiken har för avsikt att 

satsa i framtiden. Detta skapar planeringssäkerhet och är viktigt för att samplaneringen mel-

lan olika nivåer och olika aktörer ska fungera. Informanterna ser också ett behov av att mer 

än tidigare vara delaktiga i varandras verksamheter om samplaneringen för kollektivtrafik och 

markanvändning ska lyckas och målsättningarna ska uppnås. 

Att det finns förtroende mellan politiker och tjänstemän och mellan olika aktörer i regionen är 

informanterna dock eniga om, och flera resonerar kring att detta beror på att omsättningen 

på personal inom kollektivtrafiken främst är lokal. Detta medför i sin tur att det finns stor för-

ståelse för de olika aktörernas respektive verksamheter och att det stärker de informella nät-

verken. I den teoretiska bakgrunden påpekas att informella nätverk visas vara en viktig faktor 
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för att bryta stigberoende eftersom det förtroende som skapas tillåter större handlingsfrihet 

att prova nya lösningar. Informanter på såväl övergripande som lokal planeringsnivå beskri-

ver att de upplever sin handlingsfrihet som betydande: 

Att tjänstemän har någon form av handlingsfrihet och frihet att utforma egna för-

slag är en viktig aspekt. Jag upplever att det finns ett gott förtroende mellan tjäns-

temän och politiker, vilket också möjliggör denna handlingsfrihet. Jag upplever 

inga begränsningar i vad vi kan lyfta för frågor eller göra inspel, utan det kan man 

hantera politiskt. 

När det gäller större investeringar exempelvis på systemnivå, då är det så stora 

pengar att det måste beslutas i kommunfullmäktige och kanske blir lite mer for-

mellt men annars upplever jag att vi har rätt stor handlingsfrihet vad gäller åtgär-

der och att komma med förslag på förbättringar av kollektivtrafiken. 

Att det finns förtroende mellan olika aktörer inom kollektivtrafiken samt mellan personer inom 

och mellan respektive aktörs verksamhet bidrar således till att den enskilde tjänstemannen 

kan ta initiativ för nya typer av åtgärder som denne tror på. Trots det kan finnas menings-

skiljaktigheter om vilken åtgärd eller strategi som är den bästa, pekar informanterna på att 

det finns en tillåtande verksamhetskultur och öppenhet för samarbete även utanför den egna 

verksamheten, och att alla idéer övervägs. Flera informanter beskriver att det finns en villig-

het att lyssna och prova nytt, och att man tar emot alla tips för att åstadkomma förbättringar: 

I vissa fall kan det finnas prestige som hindrar utvecklingen, att var och en håller 

hårt på vad som är den egna verksamhetens eller det egna arbetsområdets upp-

gifter, och inte vill ta emot inspel från någon i en annan organisation eller avdel-

ning. Det är som tur är ovanligt häromkring, men jag har varit med om det på 

andra ställen. 

När informanterna har berättat om nya lösningar de har provat har de fått motfrågor om hur 

det kom sig att just den lösningen valdes, så nämner flera att de ville testa något nytt och så 

länge man kan motivera sin idé får man ofta igenom den. Vissa informanter har nämnt för-

troende och vissa informanter har nämnt en allmän drivkraft att prova nytt som möjliga förkla-

ringsfaktorer.  Att det finns förtroende och en tillåtande verksamhetskultur som uppmuntrar 

nya idéer och lösningar kan således vara en viktig faktor för att bryta stigberoende. Förtro-

ende tillåter nyckelpersoner som har drivkraften att förnya kollektivtrafiken att göra det, vilket 

hela regionen i längden tjänar på.  

6 . 2 . 2  s t r a t e g i s k  f ö r n ye l s e  

Det finns dock även en medvetenhet om stigberoendet som fortfarande prioriterar bilen i den 

fysiska planeringen och därför ett behov av att arbeta aktivt med detta. Att det tar lång tid att 

förnya verksamheten är typiskt för stigberoende verksamheter, och särskilt när verksamhet-

en organiseras av flera olika aktörer. Det krävs att medvetenheten ökar om hur det dagliga 

arbetet på såväl strategisk planeringsnivå som mer detaljerad planeringsnivå bidrar till ett 

hållbart eller mindre hållbart resande. Samtliga informanter ger exempel på att stigberoende 

fortfarande finns kvar i olika delar på olika nivåer av verksamheten. Detta kräver att frågan 

om ett hållbart resande ständigt synliggörs: 
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Det är ett långsiktigt arbete och innebär att envist hålla fast vid att ständigt syn-

liggöra hållbarhetsaspekterna. Det har visat sig att det behövs ständig förankring, 

det räcker inte att man förankrar det en gång och pratar om hållbar utveckling, 

hållbart resande eller hållbara transporter, utan man måste hålla frågorna vid liv 

hela tiden. Varje gång det byts personal så måste man nästan göra ett omtag och 

börja igen att diskutera de här frågorna. 

I både Linköping och Norrköping finns därför sedan cirka fem år sedan processledare som 

särskilt arbetar med att implementera hållbarhetsaspekterna i kommunens olika verksamhet-

er men kanske särskilt i den fysiska planeringen för att skapa större förståelse och ett större 

intresse för åtgärder som bidrar till ett hållbart resande. Denna samordnande roll medverkar 

till att få kommunernas olika verksamheter att förstå hur deras dagliga arbete bidrar till och 

påverkar arbetet med hållbarhet och ett hållbart resande, vilket medverkar till att kommunen 

som helhet i större utsträckning samlas på samma steg i utvecklingstrappan och därigenom 

underlättar förnyelse. Att frågorna om hållbart resande har fått denna betydelse i kommunen 

hänvisas till viss del till att nationella myndigheter uppmärksammat frågans betydelse: 

För oss kan jag säga att Trafikverkets,(tidigare Väg- och Banverket) och Bover-

kets engagemang i frågor om hållbart resande har varit väldigt värdefullt. Det har 

stöttat statusen för hållbart resande, både inom och utom kommunen. För tyvärr 

är det så att beteendefrågor har en tendens att inte ha samma status som hårda 

infrastrukturfrågor. Det gör också att kopplingen mellan infrastruktursatsningar 

och beteendesatsningar tydligare. 

Citaten visar att stigberoendet finns närvarande på alla nivåer, men flertalet informanter 

anger också att detta är ett arbete som tar lång tid och att man idag ser resultat av det arbete 

man gjorde för flera år sedan: 

Men jag upplever att det har blivit mycket bättre, att översiktsplanerna följs bättre. 

Det tar nog längre tid än vad man från början trodde att få den röda tråden ge-

nom planerna och agerandet. 

För att öka kollektivtrafikens attraktivitet behövs generellt även mer kunskap om hur ett mer 

hållbart transportsystem skapas och att detta även måste vara ett närvarande perspektiv 

även inom den fysiska planeringen eftersom stadens fysiska utveckling är central för hur 

transportsystemet används. Stigberoendet är närvarande i alla delar i kommunen och därför 

behöver frågan ständigt aktualiseras på alla nivåer:  

Vi har i processen konstaterat att det, i detta läge, är bäst att fokusera på det in-

terna samarbetet inom kommunen för att vi ska jobba mer med hållbarhetsfrågor, 

så att vi inte ska jobba i stuprör utan jobba på tvären, även med chefer och politi-

ker. Vi behöver kompetenshöja även internt och få förståelse för de här frågorna. 

Politiker och chefer har en avgörande roll i planeringen för kollektivtrafiken eftersom det är de 

som fattar de avgörande och strategiska besluten. Politiker har också en särställning ef-

tersom de inte är anställda utan folkvalda och därför i första hand får stå till svars för plane-

ringen, och därför behandlas politikerrollen ytterligare nedan. 
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6 . 2 . 3  p o l i t i k e n  

Trots att tjänstemännen kan lägga förslag och göra vissa förändringar på egen hand är det 

politikerna som tar besluten och det är också politikerna som måste kunna motivera föränd-

ringarna inför allmänheten. Därför är det också centralt att förstå politikerna som en viktig 

faktor för huruvida stigberoendet bryts eller inte. 

Att exempelvis göra försämringar för biltrafiken kan ge upphov till en stor offentlig diskussion 

då politikerna måste försvara tjänstemännens arbete, och därför kan de ibland vara tvek-

samma till vissa förändringar: 

När vi får frågan om varför arbetet med hållbart resande går så långsamt, så bru-

kar jag med flera säga att det krävs politiskt mod. Det handlar om att tänka nytt. 

Ibland är det så att det politiska modet finns, och ibland är modet mindre. Ibland 

finns det exempelvis glapp i det politiska modet mellan de centrala politikerna och 

nämndpolitikerna. 

Flertalet informanter menar att trots att det är politiskt känsligt att försämra för en så stark 

grupp som bilisterna så är politikerna i såväl Linköping och Norrköping som på regional nivå 

generellt sett positiva till det: 

Jag upplever att våra politiker är ganska framåt, och har man forskning eller 

undersökningar som stöder den åtgärd man vill genomföra så får man ofta gehör 

för det. De är inte så fruktansvärt rädda för att det ska orsaka missnöje hos bilis-

terna. 

Flera informanter berättar om exempel på åtgärder som inneburit att biltrafikens framkomlig-

het eller parkeringsmöjligheter försämrats, ofta till förmån för kollektivtrafiken eller för att 

uppnå andra stadslivskvaliteter. Ibland har åtgärderna givit upphov till stora och långdragna 

offentliga diskussioner med protestlistor från allmänheten och andra aktiviteter för att visa 

missnöje mot åtgärderna. Informanterna ger dock också många exempel på att allmänhetens 

reaktioner på åtgärderna blivit betydligt mindre omfattande än vad informanterna hade för-

väntat sig, och att det tycks finnas en acceptans för försämringar för biltrafik. Denna accep-

tans visas också i den undersökning som genomförs i Linköpings kommun där det visades 

att tillgänglighet med bil i de centrala delarna av tätorten inte alls var lika viktigt som man 

hade förväntat sig. Detta gör också att politikerna vågar ta beslut som prioriterar kollektivtra-

fiken: 

I Linköpings arbete med att prioritera kollektivtrafiken behöver man göra försäm-

ringar för bilismen, men det finns politiskt stöd för det. 

Informanterna anger dock att det fortfarande finns mycket kvar att jobba på för att bryta stig-

beroendet helt: 

Hur man ser på det här tror jag är väldigt olika i olika verksamheter inom kommu-

nerna. Vissa är helt inne på att det behövs fler bussgator och att kollektivtrafiken 

måste prioriteras, medan andra krafter prioriterar bilens framkomlighet. 

Flera informanter nämner särskilt att reserverade körfält för kollektivtrafiken kan vara politiskt 

känsligt och svårare att få igenom, medan signalprioritering och att bygga om hållplatser är 
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lättare. Förutom att det ibland saknas politiskt mod i vissa frågor saknas ibland också en hel-

hetssyn för hur olika element i den fysiska planeringen relaterar till varandra. Detta är något 

som flera informanter resonerar kring. Det framförs att tjänstemän och politiker vars arbets-

område handlar om trafikplanering i hög utsträckning ser betydelsen av samplanering för att 

få ett mer hållbart resande, medan tjänstemän och politiker vars arbetsuppgifter främst är 

övrig fysisk planering, exempelvis bebyggelseplanering, inte alltid tänker på vilka effekter 

deras beslut får för möjligheterna att uppnå just ett hållbart resande. Detta bedöms delvis 

bero på den uppdelning som länge funnits i många kommuner i en byggnadsnämnd med 

tillhörande förvaltning och tjänstemän, och en trafiknämnd eller teknisk nämnd med sin tillhö-

rande förvaltning och tjänstemän. Detta har försvagat kopplingen och fortfarande innebär att 

samplaneringen är något som till viss del forceras snarare än kommer naturligt. En informant 

menar att det även har att göra med kunskapsnivån: 

Politiker är väldigt olika uppdaterade på hållbart resande-området. En del är väl-

digt positiva, kan se nyttan av arbetet och tycker att det är bra med nya tankesätt 

och nya grepp, och en del är mer försiktiga.  

Informanterna menar att både politiker och tjänstemän blir medvetna om hur de genom sitt 

dagliga arbete bidrar till eller motverkar planeringen för hållbart resande som helhet, och att 

det finns vilja och motivation till förändring.  

Empirin visar att främst fyra faktorer framhålls som viktiga för att planeringen för kollektivtrafi-

ken ska kunna förändras och förnyas, och det är framför allt politiskt mod, ömsesidigt förtro-

ende mellan politiker och tjänstemän som ger tjänstemän handlingsfrihet samt att se det som 

ett långsiktigt arbete som ständigt måste aktualiseras. Trots att planeringen för kollektivtrafi-

ken sker i en i lag reglerad miljö som är politiskt styrd, så ges utrymme för den enskilde tjäns-

temannen att prova nya lösningar och metoder för att uppfylla målen. Trots att det finns ett 

formellt system som man måste följa och att den nya kollektivtrafiklagen har omfördelat det 

formella ansvaret så bidrar regionens tradition av informella relationer att förtroende har kun-

nat behållas. 

6.3  färdmedelsvalets s teg 1:  re levans  

Som förklarades tidigare så gör individen i färdmedelsvalets första steg (se figur 8) en be-

dömning av vilka färdmedel som är möjliga att använda för den resa som ska göras; det är 

alltså inte färdmedlens fördelar och nackdelar som diskuteras här utan endast huruvida kan 

transportera individen från punkt A till punkt B på en given tidpunkt. Detta avsnitt baseras på 

teorin från avsnitten 4.2 om relevansen och 4.4 om den individuella tidrumsliga räckvidden 

och vanebeteende. I avsnittet diskuteras hur planeringen för dessa ser ut i fjärde storstads-

regionen för att motivera vanebilister att istället välja kollektivtrafiken, och utgör i huvudsak-

underlag för diskussion om syftets andra del. 

Med bakgrund i de teoretiska avsnitten kan konstateras att uppdraget att öka kollektivtrafi-

kens relevans är inte helt enkelt eftersom individer har olika vardagliga stomstrukturer och 

därför ofta skilda resbehov. Dessutom är vanebilister ofta fångade i sitt vanebeteende och får 

sällan en anledning att reflektera över det eller anledning att prova andra färdmedel. För att 

få vanebilister att bli medvetna om kollektivtrafikens relevans för deras resbehov, krävs föru-

tom att kollektivtrafiken har tillräckligt hög turtäthet, linjesträckningar som passar resbehovet 
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och korta restider även att vanebilisten får kunskap om dessa. Trots att information om 

ovanstående faktorer delges vanebilisten, kommer denne sannolikt inte att bli övertygad om 

kollektivtrafikens relevans utan att han eller hon får egen direktupplevd erfarenhet av hur 

kollektivtrafiken skulle fungera i vardagen134. Att påverka vanebilisten på detta sätt är en åt-

gärd som brukar kallas för mobility management. De faktorer som därför är av betydelse i 

studien är turtäthet, restid, linjesträckning och mobility management. Figuren nedan (se figur 

8) visar vilka aktörer som är kopplade till och har påverkan på respektive faktor. Som figuren 

visar är det mer än en aktör som har påverkan på respektive faktor vilket gör planeringen för 

kollektivtrafiken komplicerad då det delade ansvaret kräver stor samverkan mellan aktörerna. 

Detta bekräftas också i intervjuerna. 

 

Figur 8: Huruvida vanebilisten uppfattar det som möjligt att använda kollektivtrafiken 

för en resa beror på hur färdmedlets relevans uppfattas, och relevansen beror i sin 

tur på de olika faktorerna. Figuren visar vilka aktörer som har påverkan på respektive 

faktor, där den huvudsakliga aktören står överst. Parenteser innebär att aktörens på-

verkan är indirekt. Källa: Egen konstruktion. 

6 . 3 . 1  t u r t ä t h e t  

Informanterna identifierar att två av bilens största fördelar är att den är tillgänglig när indivi-

den vill resa och att individen oftast kan komma mycket nära sin målpunkt; man kan alltså 

åka när man vill, och vart man vill. Med kollektivtrafiken blir individen lite mer begränsad ef-

tersom den har fasta avgångstider. Att ge kollektivtrafiken så hög turtäthet (var femte eller 

var tionde minut och gärna styv tidtabell, det vill säga avgång på fasta minuttal) medför att 

individen inte behöver planera sin resa i samma utsträckning som med gles trafik. Individen 

kan istället gå till sin busshållplats när denne vill och veta att bussen kommer snart, vilket gör 

att kollektivtrafiken får en flexibilitet som kan konkurrera med bilen och därför får jämförbar 

relevans i färdmedelsvalets första steg. Hög turtäthet, och särskilt ihop med styv tidtabell, är 

också en starkt bidragande faktor till huruvida kollektivtrafiken upplevs som enkel (vilket 

också visas vara viktigt för relevansen). Att införa så hög turtäthet kan motiveras där det 

finns mycket resenärer, men att ha motsvarande täthet i landsbygd är varken bra för miljön 

eller väl använda resurser:   

                                                
 

134
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Ett dilemma är ju att samtidigt som man säger att alla ska ha möjlighet att åka 

kollektivt, så är det ju inte samhällsekonomiskt försvarbart att köra kollektivtrafik i 

väldig glesbygd. Det kostar för mycket samhällsresurser och även miljömässigt 

blir det en negativ effekt. 

Den övergripande strategin går därför ut på att öka turtätheten där det finns ett resenärsun-

derlag och lägre turtäthet där det finns lägre efterfrågan på kollektivtrafik. Detta betyder i 

praktiken att turtätheten kommer att öka i och mellan tätorterna, medan glest bebyggda om-

råden kommer att ha tillgång till någon slags kollektivtrafik men i mer begränsade former, 

exempelvis med anropsstyrning: 

Jag tror att vi kommer att komma till en punkt där man måste ifrågasätta huruvida 

resurserna gör bäst nytta i någon av orterna som har ett större underlag eller om 

det gör bäst nytta där det finns få resande. Finns inte underlag för att öka resan-

det gör pengarna kanske bättre nytta någon annanstans. Däri ligger en jättekon-

flikt om man drar in på kollektivtrafiken på landsbygden.  

Denna konflikt uppmärksammans av samtliga informanter och alla har olika tankar kring 

detta. Flertalet menar dock att detta är en nödvändig utveckling för att fler ska åka kollektivt. 

En informant resonerar också kring hur konflikten relaterar till kollektivtrafikens förändrade 

uppdrag i samhället: 

Vi bör ju använda kollektivtrafiken på det den är bäst på, vilket är att transportera 

många människor som vill åka mellan ungefär samma platser. Kollektivtrafiken är 

ju bra på det, inte på att köra några få som inte vill åt samma håll. Där har ju bilen 

en fördel och är väl det bästa färdmedlet för vissa resor, exempelvis ute på 

landsbygden. 

Att kollektivtrafiken ska användas till det den är bra på är det flera informanter som anger, 

och menar att man får fokusera på detta och acceptera att för vissa resor är andra färdmedel 

bättre: 

Det kommer alltid att finnas lägen då kollektivtrafiken inte kan konkurrera med bi-

len för i vissa lägen fungerar bilen bättre. Kollektivtrafiken kan ju inte vara alterna-

tivet i alla lägen, utan det kan ju vara det där det finns ett underlag. 

Flera informanter är inne på detta spår och menar att om kollektivtrafiken ska vara tillräckligt 

bra för att vara ett attraktivt resval, måste man kanske lägga mindre fokus på kollektivtrafiken 

som en service och mer fokus på att utveckla dess konkurrenskraft. En annan slutsats som 

flera informanter drar är att för att kunna ha hög turtäthet på en linje så krävs att det finns ett 

ordentligt resenärsunderlag. För att få ett tillräckligt stort resenärsunderlag så krävs att ny 

bebyggelse koncentreras till stomlinjer eller där det redan finns ett etablerat resandeun-

derlag. 

6 . 3 . 2  l i n j e s t r ä c k n i n g  

Förutom flexibilitet så är bilens andra stora fördel som färdmedel att individen oftast kan 

komma mycket nära sin målpunkt, och för att kollektivtrafiken ska få jämförbar relevans i 

färdmedelsvalets första steg krävs därför också förändringar i linjenätet och de enskilda linje-
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sträckningarna. Om kollektivtrafiken ska användas till det den är bra på, så bör därför också 

linjesträckningar motiveras utifrån den tätare bebyggelsen och viktiga målpunkter. Den stra-

tegi som anammats i fjärde storstadsregionen är därför stomtrafik. Stomtrafik innebär att lin-

jenätet och resandet baseras på ett fåtal busslinjer som har spårkvaliteter (hög genomsnitts-

hastighet genom prioritering i vägtrafiken, längre avstånd mellan hållplatserna, och högre 

turtäthet jämfört vanlig busstrafik), och att det finns närservicelinjer runt stomlinjer som matar 

in trafik till stomlinjerna. Devisen för stomtrafiken är ”tänk spår, kör buss”, och innebär alltså 

busstrafik med spårkvaliteter såsom jämfört med vanlig busstrafik. Tanken är också att 

stomtrafiken ska få en strukturerande effekt på markanvändningen och därmed bidra till att 

skapa en mer kompakt stad135. Stomtrafiken bedöms ofta ha hög relevans framföra allt ef-

tersom den minskar restiden och fokuserar på vanliga målpunkter, och därför är dess till-

gänglighet jämförbar med bilens.  

I Norrköping utgörs stomlinjerna av spårvägstrafik, och det finns planer på att bygga ut spår-

vägstrafiken med ytterligare linjer. En informant menar att spårvagnarna har en tydligt struk-

turerande effekt:  

Vi upplever att spårvagnstrafik skapar mycket planeringssäkerhet och exploate-

ringssäkerhet, vilket gör det attraktivt att utveckla. Vissa menar att vi borde ha 

lagt motsvarande pengar på busstrafiken eftersom vi då kunde ha haft treminu-

terstrafik på de viktiga linjerna, men spårvagnstrafiken ger en tydligare känsla av 

kontinuitet. Handeln etablerar sig gärna vid spårvagnshållplatser, medan buss-

hållplatser inte alls har samma dragningskraft. 

Informanten pekar på något som är centralt för att basera kollektivtrafiksystemet på stomlin-

jer, vilket är att exploatering koncentreras till stomlinjerna. Även Linköping har genom pro-

jektet LinkLink planer på att bygga kollektivtrafiken på stomtrafik som skulle kunna göras om 

till spårvägstrafik i ett senare skede136. Hur kollektivtrafiken kommer att utvecklas i framtiden 

är dock oklart eftersom ansvaret för kollektivtrafikens strategiska utveckling nu ligger hos 

Landstinget. Landstinget är dock också inne på att kollektivtrafiken ska baseras på stomtrafik 

men vill inte låsa sig vid detta utan att först pröva hur stomtrafiken kan bidra till ett större kol-

lektivtrafikresande: 

Vi vill ju försöka se att vi har tänkt rätt, så att vi ska försöka omsätta huvudtan-

karna i det regionala trafikförsörjningsprogrammet till någon slags begripliga val 

som resenärer och medborgarna kan ta ställning i en enkät, av typen ”vill du att 

bussen ska stanna överallt eller gå fort, vi kommer att prioritera arbetsresor, vad 

tycker du om det?”, och så vidare. Det skulle ge oss information som visar om vi 

har stöd för de hypoteser vi bygger det regionala trafikförsörjningsprogrammet 

på, så att vi inte går och tror att det folk vill ha, det vill de inte alls ha. Då blir hu-

vudfokus att använda en databas med resenärer som Östgötatrafiken har regi-

strerade, men vi ska också försöka hitta något bra sätt att fånga upp de som inte 

använder kollektivtrafiken. Jag har inte hört om någon annan som tagit den här 

approachen, men vi får se vad som händer.  

                                                
 

135
 Johansson & Lange/Banverket 2008:88-93  

136
 Trivector Traffic 2007:1-2 
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Här har man alltså försökt att tänka nytt och göra det rätt från början. För att stomlinjerna ska 

få ett resandeunderlag som motiverar den höga turtätheten så krävs också att bebyggelse 

koncentreras till områden med stomlinjer eller kollektivtrafik med jämförbar attraktivitet: 

Vill man ha mycket kollektivtrafik och bygger trafiksystemet på att folk ska förflytta 

sig med kollektivtrafiken i första hand så måste man vara medveten om att om 

man bygger exempelvis bostäder där kollektivtrafiken inte finns så minskar san-

nolikheten för att de som flyttar in där kommer att åka kollektivt. Tyvärr så priori-

teras ofta andra faktorer högre när nya bostadsområden ska byggas. 

Detta pekar på ett problem som ett flertal informanter uppmärksammar. För att stomtrafiken 

ska fungera och om man vill att kollektivtrafiken ska ha den funktion som uttalats, måste man 

också agera efter detta. Trots att de flesta tjänstemän och politiker börjar förstå hur viktig 

samplaneringen för kollektivtrafiken och markanvändning är för att uppnå ett mer hållbart 

resande, så prioriteras inte dessa aspekter. Någon informant resonerar kring att nyexploate-

ring allmänt sett kanske fortfarande har lite högre status än kollektivtrafikplanering, och me-

nar att nyexploatering inte ifrågasätts tillräckligt, utan det går per automatik: 

Jag tycker nog att våra riktlinjer och program ganska väl uttrycker strävan efter 

ett hållbart trafiksystem, men när det kommer till en mer konkret nivå av detalj-

planering så kan ofta ekonomiska intressen väga tyngre. Ett exempel är utbygg-

nad av externhandeln, att det inte ifrågasätts mer eftersom det ofta står i kontrast 

mot planerna på en kompakt stad.  

6 . 3 . 3  r e s t i d  

En av de viktigaste drivkrafterna för att välja bilen är att individen får kortare restid mellan 

utgångspunkt och målpunkt med bilen jämfört med kollektivtrafiken. Utifrån detta motiveras 

stomtrafik vilket innebär att linjesträckningarna förändras, så att de istället för att vara sling-

riga med korta avstånd mellan hållplatser dras om och blir rakare och med längre avstånd 

mellan hållplatserna. På det sättet förkortas restiden, och detta gäller såväl inom Linköpings 

och Norrköpings tätorter men också expresstrafiken mellan tätorterna. Förutom linjesträck-

ningen är kollektivtrafikens restid också beroende av exempelvis framkomlighet på gator och 

i korsningar samt hur längre bussen stannar på respektive hållplats, etcetera. 

Trängsel i gaturummet och dålig framkomlighet är ofta ett problem som upplevs av både bi-

lister och kollektivtrafikresenärer, eftersom det minskar genomsnittshastigheten. Linköpings 

och Norrköpings kommuner är medvetna om problemen och jobbar aktivt tillsammans med 

Östgötatrafiken med att minska restiden för kollektivtrafiken: 

Ibland är det själva vägkapaciteten som leder till trängsel och därmed förlänger 

restiden för kollektivtrafiken, men i många fall är det i korsningar som den största 

andelen tid förloras. Att reservera körfält för kollektivtrafiken i dessa fall är ju slö-

seri med yta och stadsrum, så då är ju signalprioritering ett bättre alternativ ef-

tersom det dessutom är billigare. 

Några informanter menar dessutom att det är mindre politiskt kontroversiellt att införa signal-

prioritering jämfört med att reservera körfält för kollektivtrafiken, eftersom reserverade körfält 

ofta renderar större protester från vanebilisterna eftersom deras framkomlighet som regel 
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minskar. Det beskrivs dock att Linköpings trafiksituation nu innebär att kommunen måste 

införa reserverade körfält på vissa ställen för att kollektivtrafikens genomsnittshastighet i tä-

torten ska öka och restiden minskas, men informanterna menar att det finns politiskt stöd för 

detta som nämndes tidigare. 

Restiden påverkas dock även av andra faktorer än trängsel i gaturummet. Även uppehållsti-

derna på hållplatserna är centrala för restiden, och är ett område som Östgötatrafiken jobbar 

med genom biljettpriserna och genom att erbjuda flera betalsätt: 

Vi försöker styra köpen av biljetter så att det är klart när man går ombord, men vill 

man handla ombord så är det möjligt men det är lite dyrare. Ju mer som är färdigt 

när resenärerna kliver på, desto fortare går resan. Lång restid är ju ett av de pro-

blem som vi brottas med, och att försöka få så lite köp som möjligt ombord ett ju 

ett sätt att förkorta restiden. 

För spårtrafiken är det också möjligt att gå på fordonet genom alla dörrar, vilket ytterligare 

minskar uppehållstiden på hållplatsen.  

Det är dock inte bara den faktiska restiden som har betydelse för kollektivtrafikens relevans, 

utan även hur restiden uppfattas. Signalprioritering och reserverade körfält är åtgärder som 

är synliga för vanebilisten, exempelvis när vanebilisten står i kö och ser bussen köra förbi i 

betydligt högre hastighet så blir vanebilisten medveten om kollektivtrafikens höga hastighet. 

Uppehållstiden på respektive hållplats är något som vanebilister kanske inte är särskilt upp-

märksamma på, men i Norrköpings kommun har man funnit en lösning som både förkortar 

restiden och vanebilistens känsla av att kollektivtrafikens restider förkortas. 

På ett ställe precis före en korsning har vi byggt en klackhållplats vilket ökat 

framkomligheten för expressbussarna men innebär försämrad framkomlighet för 

bilisterna. Klackhållplatsen gör att bilarna stoppas bakom bussen medan resenä-

rerna stiger på, och sedan när bussen lämnar hållplatsen har de bilar som väntat 

i korsningen försvunnit. Så när bussen lämnar hållplatsen kommer den först fram 

till korsningen med bilarna fortsatt bakom sig, istället att som förut, behöva köa 

sig in bland bilarna i körfältet fram till korsningen. Så klackhållplatsen har också 

resulterat både i lite kortare restid. 

Att förkorta restiden är således ett arbete som både berörs av den fysiska planering som 

kommunerna utför, men också av Östgötatrafikens utformning av kollektivtrafiken. De två 

aktörerna måste således samarbeta kring att förkorta restiden. Exempelvis måste de tek-

niska systemen som styr signalprioriteringen vara kompatibla, och för att kommunerna ska 

bygga reserverade körfält för kollektivtrafiken krävs dels att kommunerna uppmärksammas 

på var trängseln för kollektivtrafiken finns, samt att de försäkras om att Lands-

tinget/Östgötatrafiken planerar att fortsätta köra så pass omfattande trafik i framtiden på 

samma linjesträckning att reserverade körfält och signalprioriteringsanläggningar motiveras.  

6 . 3 . 4  m o b i l i t y  m a n a g e m e n t  

En viktig anledning till att vanebilister inte väljer kollektivtrafiken för sina resor är att de un-

derskattar kollektivtrafikens turtäthet, tillgänglighet och flexibilitet, det vill säga huruvida de 

faktiskt kan eller inte kan förflytta sig mellan utgångspunkt och målpunkt med kollektivtrafi-
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ken. Detta beror på att tillgängligheten med bilen är så bra att de sällan har någon anledning 

att reflektera över sitt färdmedelsval och därför prova kollektivtrafiken, och därför saknar va-

nebilister ofta egen erfarenhet om kollektivtrafiken. Denna kunskapslucka gör dessutom att 

kollektivtrafiksystemet känns otillgängligt och anses vara svårt att sätta sig in i.  

För att överbrygga denna kunskapslucka och motivera vanebilister att prova andra färdmedel 

utvecklades konceptet mobility management vilket syftar till att motivera en frivillig resvane-

förändring hos individen genom upplysning och information. Intresset för mobility manage-

ment var som störst för cirka tio år sedan men intresset har svalnat nu eftersom det inte gav 

de effekter man ville se137. Linköping och Norrköping har dock valt att jobba vidare med mo-

bility management och anser att det ger goda effekter: 

Utskick av information i bredlådan ger nästan ingen effekt. Man måste målgrupp-

sanpassa, genom att hitta grupper som har exempelvis fem km till jobbet, normalt 

åker bil men har bra kollektivtrafikförbindelser till jobbet med en viss turtäthet och 

så vidare. Vi har gjort sådana insatser för exempelvis ett köpcentrum i Hageby, 

och Linköpings kommun hade ett motsvarande projekt som de genomdrev samti-

digt. I vårt projekt så ställde vi enkätfrågor för att sålla ut de anställda i köpcentret 

som var relevanta för projektet och mobility management-åtgärder, och frågade 

också om vad deras behov var för att byta till ett annat färdmedel. I det här fallet 

sa man att man ville ha ett gratis testbusskort i en månad och man ville ha en låst 

inomhusparkering för cyklar, så man kunde vara säker på att cykeln var kvar om 

man lämnade den där i några dagar. Vi hade ett mycket bra samarbete med 

centrumledningen på det här köpcentrat så de byggde en cykelparkering direkt, 

så den var klar bara någon månad senare. Så vi fick väldigt bra gensvar, men då 

gäller det att våga driva och genomföra projekt där man inte har den fullständiga 

projektplanen färdig innan projektet drar igång. Det kan ibland bidra till att det blir 

svårt att förankra en aktivitet eller kampanj om man inte vet på förhand vad pro-

jektet kommer innebära i detalj. Men vill man påverka vanebilister så är vår erfa-

renhet att det är bättre att målgruppsanpassa kampanjerna även om det kanske 

blir lite svårare för oss. Men vår erfarenhet är att individanpassade kampanjer ger 

mycket stor effekt; när vi följde upp den här kampanjen efter flera månader vi-

sade det sig att den gett ringar på vattnet och att man använde bilen mindre och 

mindre även för fritidsresandet.  

Trots att projektet omfattade förhållandevis få personer138, så menar informanten att det vik-

tigaste är att det leder till långsiktigt förändrade vanor, vilket det gjorde i det här fallet. 

Nyckeln i detta var alltså att anpassa satsningen efter vanebilisterna och vad som krävdes 

för att de medverkande skulle kunna byta färdmedel. För att detta skulle kunna genomdrivas 

krävdes att kommunen samarbetade med centrumledningen. Många informanter ger exem-

pel på hur de skulle vilja arbeta mer med mobility management och förslag på projekt som de 

tror skulle få vanebilisterna att prova kollektivtrafiken:  

                                                
 

137
 VTI, intervju 2012-03-30 

138
 Se även Norrköpings kommun 2012 
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Trafikverket har tagit fram en handbok som går ut på att mobility management 

används i byggskeden. Det innebär att när en gata, bro eller liknande exempelvis 

stängs av för att den ska byggas om så går man ut tidigt och informerar om detta 

till allmänheten i närområdet. Man ger kanske gratis busskort under perioden el-

ler informerar om att ”vi har startat en ny tillfällig busslinje under byggskedet; ur-

säkta att vi har stängt av gatan men du kan istället ta bussen”. Och om man un-

der byggskedet kan få vanebilister att prova bussen i ett par månader så visar det 

sig att många inser att när det är färdigbyggt att ”jamen vänta nu, det här var ju 

jättebra, jag behöver ju inte ta bilen” och dessa behåller då sitt nya resbeteende. 

Så påverkan i byggskedet kan ha mycket positiva långtidseffekter. 

Jag vet att det finns kommuner som skickar ut välkomstpaket och särskilda in-

formationspaket till nyinflyttade, och vad jag förstår så lägger vissa kommuner 

även in information om kollektivtrafik, jag tror även det finns kommuner som 

skickar med busskort som gäller för ett visst antal resor. För vi vet att man har ju 

större benägenhet att byta vanor överlag om man flyttar eller får andra ändrade 

omständigheter i sin vardag.  Vi har inte specifikt jobbat med det här i kommu-

nen. Ett sådant arbete bör inte ske i projektform såsom i Hageby med ett start 

och slut, utan det måste i sådana fall  genomföras som ett mer regelmässigt ut-

skick till alla nyinflyttade. 

När man har evenemang i centrum som drar mycket publik, så skulle ju den som 

arrangerar evenemanget teckna kontrakt med Östgötatrafiken i stil med att Öst-

götatrafiken får typ tio kronor för varje såld evenemangsbiljett och att alla som 

besöker evenemanget då får åka gratis med kollektivtrafiken dit och hem igen. 

Den lilla summan gör ingen större skillnad för evenemangsbiljettens totalpris, 

men Östgötatrafiken får ändå in en summa och fler får anledning att prova kollek-

tivtrafiken. 

Exemplen visar att för att mobility management ska fungera och vara en lämplig åtgärd så 

bedömer man att insatserna vara riktade och med fördel ges i samband med en yttre om-

ständighet som ändå innebär en förändring i vanebilistens normala resvanor.  

6.4  färdmedelsvalets s teg 2:  mervärden  

I detta avsnitt diskuteras färdmedelsvalets andra steg (se figur 9), i vilket det slutgiltiga valet 

av färdmedel görs på grundval av de olika färdmedlens respektive för- och nackdelar och 

vad individen får förutom att bli transporterad från punkt A till punkt B på en given tidpunkt. 

Det är alltså uppfattningen om färdmedlens relativa mervärden som övertygar individen om 

vilket färdmedel som slutligen väljs, men exakt vilka mervärden som övertygar individen vari-

erar eftersom olika mervärden är olika viktiga för olika individer.  

Detta avsnitt baseras på teorin från avsnitten 4.3 om mervärden och 4.4 om den individuella 

tidrumsliga räckvidden och vanebeteende. I avsnittet diskuteras hur planeringen för dessa 

ser ut i fjärde storstadsregionen för att motivera vanebilister att istället välja kollektivtrafiken, 

och utgör i huvudsak underlag för diskussion om syftets andra del.  
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Figur 9: Färdmedelsvalets andra steg då vanebilisten gör det slutgiltiga valet mellan 

de färdmedel som anses möjliga att använda för en resa. Valet beror på vilket färd-

medel som bedöms ha de största mervärdena för vanebilisten, och mervärdena beror 

i sin tur på de olika faktorerna. Figuren visar vilka aktörer som har påverkan på re-

spektive faktor, där den huvudsakliga aktören står överst. Parenteser innebär att ak-

törens påverkan är indirekt. Källa: Egen konstruktion  

Med bakgrund i de teoretiska avsnitten kan konstateras att färdmedlens respektive mervär-

den omfattar en mängd faktorer, varav vissa kan påverkas och andra inte; ett exempel på 

detta är möjligheterna att utnyttja restiden. Möjligheterna att utnyttja restiden med bil är klart 

begränsad eftersom uppmärksamheten måste vara riktad mot vägen, men samtal med pas-

sagerare, lyssna på musik och radio, prata i telefonen eller att ha det helt tyst omkring sig 

möjliggörs genom att välja bilen. Kollektivtrafiken erbjuder större möjligheter att samtidigt 

göra annat: förutom allt det ovanstående (utom kanske att få helt tyst omkring sig) så kan 

man läsa tidningen eller en bok, arbeta, spela spel på mobiltelefonen eller kanske sova. Kol-

lektivtrafiken erbjuder alltså flera möjligheter att använda restiden på ett effektivt sätt. Detta 

är dock en given förutsättning som kommer med färdmedlet i sig som aktörerna har svårt att 

påverka. Dessa faktorer är mycket centrala i valet mellan färdmedlen, men utifrån uppsat-

sens syfte är det mest relevant att diskutera sådana faktorer som kan påverkas av aktörerna, 

vilket här grupperas som reskvalitet och varumärke. 

6 . 4 . 1  r e s k va l i t e t  

Med reskvalitet avses förutom givna faktorer (såsom att utnyttja restiden effektivt) även ex-

empelvis komfort och bekvämlighet. Bilens komfort innefattar bland annat bekvämt och gott 

om utrymme att sitta och möjlighet att ta med sig mycket bagage, medan kollektivtrafiken ofta 

har jämförelsevis lägre komfort. Att komfort är viktigt visades när nya fordon köpts in till ex-

pressbusstrafiken: 

När vi köpte in en dubbeldäckare på en av expressbusslinjerna så märktes tydligt 

att det var mycket mer populärt. Folk valde medvetet dubbeldäckarna istället för 

den vanliga bussen i expressbusstrafiken; dubbeldäckarna var helt fulla medan 

bussar som gick tio minuter före eller efter var halvtomma. Eftersom resan är 

ganska lång, det tar en timme mellan Linköping och Norrköping, så vill folk ha det 

lite bekvämare, det blir viktigare då.  
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 Det var Östgötatrafiken som kom med en förfrågan till transportföretaget om det fanns möj-

lighet att köpa in dubbeldäckare till expressbusstrafiken, vilket genomfördes och nu byts alla 

fordon ut mot dubbeldäckare där det är motiverat. De flesta resenärer föredrar att sitta på 

bussarnas övervåning, vilket en informant tror främst beror på att det är tystare då resenären 

kommer längre ifrån både motorljud och vägljud och därmed kommer man närmare den tysta 

miljö som bilen erbjuder. Nya fordon med ny utformning bidrar samtidigt till att få kollektivtra-

fiken att framstå som mer modern. Betydelsen av bekvämlighet på främst de längre resorna 

har även uppmärksammats av Östgötatrafiken som efter detta prioriterat komfort; när de 

upphandlade transportföretagen nu köpt in nya fordon så har antalet sittplatser minskat och 

istället har respektive sittplats blivit rymligare: 

De nya bussarna har fällbara ryggstöd och större benutrymme istället för fler 

platser, och så vidare, för man ser att det efterfrågas av kunderna på de långa 

sträckorna. Dubbeldäckare påminner i kvalitet lite om turistbussar snarare än 

vanlig linjetrafiksbuss. Resenärerna brukar ju sällan höra av sig med positiv re-

spons, utan det är ju när man vill anmärka på något som man orkar ta kontakt 

med Östgötatrafiken, men just när dubbeldäckarna infördes kom det in massor av 

positiv respons om hur bra dubbeldäckarna var.  

Detta ökar även möjligheterna för resenärerna att på ett bekvämt sätt använda restiden ef-

fektivt eftersom de får mer utrymme till att exempelvis arbeta.  

En informant menar att trots att Norrköping har en lägre andel resor med kollektivtrafiken än 

Linköping, så är resandet i Norrköping ofta mer omtyckt än resandet i Linköping. Informanten 

tror att detta har att göra med Norrköpings spårvagnar som signalerar en känsla av kontinui-

tet. Man måste dock också se mervärdet utifrån ett större perspektiv. Färdmedelsvalet hand-

lar inte bara om de mervärden som förknippas med respektive färdmedel i sig. Det handlar 

också om de mervärden som förknippas med resan i sin helhet, mellan exempelvis hemmets 

ytterdörr och arbetsplatsens entré, och därför är även anslutningarna mellan hemmet och 

färdmedlet centralt. I en region där många har lång resväg till arbetet (exempelvis mellan 

Linköping och Norrköping) och där användandet av kollektivtrafiken måste kompletteras med 

möjligheter att använda andra färdsätt är det nödvändigt att tänka i ett hela-resan-perspektiv. 

Ett exempel på detta är att kollektivtrafiken blir svår att använda för den som har långt till 

hållplatsen och svårt att gå långa sträckor, och mindre attraktiv när det exempelvis regnar. 

För den som uppskattar promenaden som vardagsmotion kan däremot ett avstånd uppfattas 

som ett mervärde. Vissa mervärden såsom vädret är omöjliga för aktörerna att påverka, dock 

kan bytesmöjligheter mellan olika färdslag underlättas och organiseras på ett motiverande 

sätt.  

Flertalet informanter pekar på att det finns ett antal förbättringsområden för hur anslutningar-

na organiseras och framför allt vilken betydelse förbättringar av anslutningsmöjligheterna 

med andra färdsätt skulle ha för kollektivtrafikens attraktivitet. Eftersom strategin är att ba-

sera kollektivtrafiken på stomlinjer som är rakare och med längre avstånd mellan hållplatser-

na är det viktigt att resenärer kan ta sig till hållplatserna på ett sätt som upplevs som flexibelt 

och smidigt. Man har redan tänkt i de banorna och vid resecentret i Linköping, där det finns 

låsta cykelgarage för uthyrning vid resecentret. Detta möjliggör att de som bor i andra orter, 

exempelvis Norrköping, kan ha en cykel permanent parkerad i Linköping och därmed har de 

också ett flexibelt färdmedel tillgängligt för den vidare resan mellan stationen och målpunkten 

(se bild 1). 
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Bild 1. Cykelgarage vid Linköpings centralstation. Fotograf: Camilla Arnberg 

 

Ett exempel som ett flertal informanter nämner på hur anslutningsmöjligheterna kan förbätt-

ras är möjligheterna med pendlarparkeringar: 

Det saknas i stort sett pendlarparkeringar i Linköping och Norrköping, så om man 

vill åka till närmaste kollektivtrafikknutpunkt så måste man betala dels för att par-

kera där och dels för att åka med kollektivtrafiken. Det är ju inte optimalt, för ju 

fler kostnader som påförs bilen i det här avseendet desto större blir sannolikheten 

att man istället tar bilen hela vägen eftersom kollektivtrafikens fördel minskar.  

Informanten pekar här på den viktiga ekonomiska faktorn. Att kollektivtrafiken ofta är billigare 

att använda för längre resor kan ses som ett av dess främsta mervärden, och för individer 

som inte har något annat val än att använda bilen till närmaste kollektivtrafikknutpunkt så 

minskar det ekonomiska mervärdet med att byta till kollektivtrafiken, ju dyrare det blir att an-

vända bilen även på den korta sträckan. Flera informanter ger förslag på olika bike-and-ride-

lösningar som de tror skulle vara attraktiva för vanebilisterna, genom att erbjuda attraktiva 

betalningslösningar om man vill kombinera bilen med kollektivtrafiken: 

Det finns en del visioner om att bygga pendlarparkeringar på strategiska ställen 

och att man skulle kunna stå där gratis om man har busskort eller liknande. 

Det finns även exempel på att man istället betalar en avgift för att parkera och att parke-

ringsbiljetten skulle kunna användas som betalningsmedel för kollektivtrafiksresan fram och 

tillbaka till målpunkten. Att åstadkomma detta kräver dels en lösning för hur kostnader och 

intäkter ska fördelas mellan kommuner och Östgötatrafiken och dels ett omfattande samar-

bete för placering av pendlarparkeringarna. 

6 . 4 . 2  va r u m ä r k e t  

Liksom diskuterades i uppsatsens teoretiska bakgrund har kollektivtrafikens varumärke bety-

delse för hur kollektivtrafikens relevans uppfattas men närmast avgörande för hur dess mer-

värden uppfattas. Eftersom bilen prioriterats i trafikplaneringen de senaste 50 åren så blev 

kollektivtrafiken sedd som ett andra klassens färdmedel, och detta allmänna synsätt finns till 

stor del fortfarande kvar och gör att kollektivtrafikens mervärden underskattas eller inte syns. 

I fjärde storstadsregionen har man ambitionen att bygga ett starkt varumärke. Flera infor-

manter nämner att nya kollektivtrafiklagen ger möjlighet att utforma en mer enhetlig kollektiv-

trafik i regionen: 
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Det blir ju en större helhetsbild som kollektivtrafikplaneringen utgår från. Det ger 

större möjligheter att få en enhetlig struktur på trafiken. Om man exempelvis 

skulle välja att kalla något för stomlinjetrafik så skulle den se likadan ut oavsett 

vilken kommun den finns i, medan tidigare skulle det i olika kommuner kunnat in-

nebära helt olika turtäthet. Nu kan vi renodla begreppen och kan bli tydligare mot 

resenären. 

Möjligheten att ”renodla begreppen” och framstå som en större aktör vars utbud är konse-

kvent medför också ett med konkret budskap. Detta stärker kollektivtrafikens varumärke ef-

tersom varumärket därmed förmedlar konsekvens, enkelhet och pålitlighet. Som visades i 

den teoretiska ramen är dessa faktorer betydelsefulla för vanebilisten; man vill veta vad man 

har att vänta sig av sin resa. Här är det enhetliga utseendet på fordonen också av största 

betydelse, då såväl pendeltåg som större och mindre bussar har samma färgskala i rött, 

orange och vitt som går igen i Östgötatrafiken logotyp. Detta stärker varumärket. 

Ett flertal informanter betonar betydelsen av att Östgötatrafiken länge haft en samordnande 

roll och menar att det är bra att de haft ansvar för att vissa faktorer varit gemensamma för 

hela regionens kollektivtrafik eftersom det gör kollektivtrafiken enklare att förstå: 

Någon kommun har velat höja priserna och någon annan har velat sänka dem. 

Så ur den aspekten är det bra att Östgötatrafiken har ägt prisfrågan, för då fås 

samma prisstruktur som överallt så att vi inte får olika prissystem för olika kom-

muner. Olika prissystem gör det ju mer rörigt för resenärerna. 

Ett enhetligt prissystem är också en bidragande faktor till att kollektivtrafiken uppfattas som 

enkel, vilket kan ha stor betydelse för huruvida kollektivtrafiken uppfattas som relevant av 

vanebilisterna. En informant tror också att eftersom det funnits ett omfattande resande mel-

lan Linköpings och Norrköpings kommuner samt de närbelägna orterna runtomkring under 

lång tid så har regionen en ganska god utgångspunkt för att förstärka kollektivtrafikens an-

sikte utåt och även bidra till den regionala identiteten. Om kollektivtrafiken inlemmas till en 

del av den regionala identiteten så stärks också dess varumärke och gör att den uppfattas 

som ännu mer förutsägbar. Under de senaste tre åren har regionens olika kommuner ge-

nomfört gemensamma kampanjer som riktat sig mot resenärer med uttrycket ”Klimatsmart i 

Östergötland”, där de gemensamt marknadsför hållbart resande-arbetet i regionen istället för 

att de enskilda kommunerna ska försöka påverka resenärerna var och en för sig och driva 

egna kampanjer. Resenärer som pendlar mellan orter i olika kommuner får samma budskap 

vilket också ger budskapet ett större genomslag och man förstår att detta är något större:  

Jag tycker nog att den stora vinsten i detta är att vi tänker tillsammans och att vi 

syns tillsammans ut mot resenärer och ut i media. 

Detta visar hur kollektivtrafik därför kan vara en god utgångspunkt för regionens kommuner 

att samarbeta kring och som också kan leda till samarbete i ytterligare frågor som stärker 

den regionala identiteten, som i sin tur också stärker kollektivtrafikens varumärke ännu mer. 

Detta ger i sin tur ökade möjligheter att övertyga vanebilisterna om kollektivtrafikens relevans 

och mervärden. 

  



sida | 55  

 
 

7  AVSLUTNING 

I takt med att klimathotets potentiella effekter uppmärksammas alltmer framstår betydelsen 

av att skapa ett mer hållbart transportsystem och ett hållbart resande som allt viktigare. To-

mas Svensson på VTI menar att kunskapen och erfarenheterna för ett effektivt tillvåga-

gångssätt är små och att det inte finns något färdigt recept för hur aktörerna ska agera för att 

få ett mer hållbart resande. Detta bekräftas också av informanterna som menar att de istället 

får prova sig fram. Syftet med uppsatsen angavs vara att beskriva och analysera planeringen 

för att uppnå ett mer hållbart resande. Syftet angavs också vara att analyser av planeringen 

skulle ske utifrån en modell om färdmedelsvalet med fokus på vanebilisten. Genom att besk-

riva roller och ansvarsområden för de olika aktörerna som har ansvar för kollektivtrafikens 

utveckling och utforma en modell för färdmedelsvalet så har det empiriska materialet kunnat 

analyseras utifrån den teoretiska bakgrunden (se figur 10).  

 

Figur 10. Modell för färdmedelsvalet, åtgärdsområden och roller och ansvarsområ-

den. Modellen visar att för att öka kollektivtrafikens andel av det totala transportarbe-

tet på bekostnad av bilismen så måste aktörerna arbeta tillsammans för att ställa om 

till ett mer hållbart transportsystem och motivera ett hållbart resande. Källa: Egen 

konstruktion (delvis baserad på Rystam 1998:67) 

Modellen som utformats för att analysera färdmedelsvalet visar att det finns två beslutssteg, 

och båda dessa kan anses vara lika viktiga för att vanebilister ska välja kollektivtrafiken för 

sina resor; det räcker inte med att det ena uppfylls. Modellen för färdmedelsvalet utgår sär-
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skilt från vanebilisten och användes i uppsatsen för att analysera fjärde storstadsregionens 

arbete med att motivera vanebilister att istället välja kollektivtrafiken, men modellen kan an-

vändas i praktisk planering av vilken region som helst för att analysera vilka steg i färdme-

delsvalet kollektivtrafiken och övrig relevant planering är stark på och vilka delar som behö-

ver utvecklas ytterligare. Modellen visar också att olika aktörer ansvarar för olika åtgärdsom-

råden, och modellen anger också vilka aktörer som är mest berörda av de respektive fak-

torerna. Det är tydligt att det är få av de åtgärdsområden och faktorer som utpekas som vik-

tiga som en enskild aktör har ansvaret för.  

 

Det krävs ett betydande samarbete mellan olika aktörer för att kollektivtrafikens relevans för 

vanebilisterna ska öka. Ett exempel på detta är att öka kollektivtrafikens relevans genom att 

exempelvis förkorta restiden genom signalprioritering vilket måste ske i samarbete mellan 

länstrafikbolaget (som äger tekniken) och kommunen (som bygger signalanläggningen). Att 

öka kollektivtrafikens mervärden kräver också samarbete, exempelvis vad gäller möjligheter-

na att utforma ett system för betalning av pendlingsparkering som inte upplevs som en mer-

kostnad för resenären. För att öka kollektivtrafikens mervärden finns dock något större möj-

ligheter för aktörerna att agera på egen hand och göra insatser var för sig. Ett exempel på 

detta i fjärde storstadsregionen är exempelvis att länstrafikbolaget arbetar för att stärka sitt 

varumärke och regionens kommuner arbetar tillsammans för att stärka regionens identitet 

som klimatsmart. Detta visar hur målet om ett mer hållbart resande stimulerar samarbete i att 

övertyga vanebilisterna om kollektivtrafikens relevans och mervärden. Ett intensifierat sam-

arbete kan också leda till att aktörerna leder varandra uppför utvecklingstrappan och därmed 

underlättar förnyelse av planeringen. 

 

I litteraturbakgrunden visades att det finns anledning att tro att kollektivtrafiken kan vara en 

särskilt stigberoende verksamhet, och detta indikeras också i empirin där det anges att det 

fortfarande finns något av en uppdelning mellan bebyggelseplanering och kollektivtrafikpla-

nering, och att olika aktörer är driver frågan om hållbart resande olika mycket. Flera av cita-

ten visar också det svåra i att få planeringen av nya bostäder och lokaler att koncentreras till 

kollektivtrafiknoder såsom de strategiska planerna pekar ut, men medger samtidigt också att 

planerna följs bättre nu. Det är också i samplaneringen för de olika faktorerna som det men-

tala stigberoendet verkar vara mest framträdande, exempelvis vad gäller externhandels-

centra. Samsynen är betydelsefull eftersom det möjliggör att de olika aktörerna gemensamt 

och med mindre ansträngning kan förflytta sig uppför utvecklingstrappan och förnya kollektiv-

trafiken och därmed motivera ett mer hållbart resande. Detta är ett mödosamt arbete men 

kritiskt för att kollektivtrafikens attraktivitet för vanebilister ska öka. Eftersom även användar-

na av transportsystemet, särskilt vanebilisterna, kan ses som en aktör är det extra viktigt att i 

första hand öka kollektivtrafikens relevans och därmed möjliggöra ett smidigt resande och 

Den första slutsatsen är att det är ett komplicerat arbete att öka 

såväl kollektivtrafikens relevans som dess mervärden 

Den andra slutsatsen är att stigberoendet varierar mellan olika 

delar av aktörernas verksamheter och att särskilt kopplingen mel-

lan kollektivtrafiken och bebyggelseplanering behöver stärkas i 

det dagliga arbetet för att uppnå ett mer hållbart resande 
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därmed förmå vanebilisterna att inte lämnas alltför långt efter i utvecklingstrappan. Genom 

att stärka kopplingen mellan bebyggelseplanering och planering för kollektivtrafik ökar rele-

vansen och därmed troligen även acceptansen för försämringar för bilen. 

 

Vilka faktorer som är viktiga för att bryta stigberoendet inom kollektivtrafiken och ställa om till 

en planering som motiverar ett hållbart resande kunde inte utläsas av den teoretiska bak-

grunden. Den empiriska undersökningen visar att det krävs uthållighet av aktörerna som 

ständigt måste synliggöra och framhålla betydelsen av hållbart resande tills det blir en natur-

lig del av den fysiska planeringen i sin helhet. Det krävs också dels förtroende mellan de 

olika aktörerna inom kollektivtrafiken, till exempel i hur ansvar har omfördelats i samband 

med att nya kollektivtrafiklagen infördes, och dels förtroende mellan politiker och tjänstemän.  

Informanterna ger exempel på att det finns ett visst mått av stigberoende, men de tycks inte 

uppleva sig begränsade av detta, kanske eftersom de också upplever att det finns förtroende 

för dem. När det finns förtroende så ökar handlingsfriheten för den enskilda att prova nya 

lösningar och metoder och därigenom får större möjligheter att nå målen om ett mer hållbart 

resande. Det möjliggör också att det inte bildas en stark norm för vilka lösningar och metoder 

som ska användas, utan tillåter att man utgår från varje specifik situation och hittar en lös-

ning på just det problemet. Den sista viktiga faktorn för förnyelse av planeringen för ett mer 

hållbart resande är politiskt mod i att våga prioritera upp kollektivtrafiken och prioritera ner 

bilen i planeringen, och flera informanter vittnar om att det finns relativt gott om politiskt mod i 

regionen. De fyra faktorerna som utpekats har visats viktiga för att förnya planeringen för 

kollektivtrafiken i syfte att uppnå ett mer hållbart resande. Det är möjligt att det finns ytterli-

gare faktorer som har betydelse men som inte kommit fram i denna studie, dock bedöms de 

ovanstående faktorerna vara giltiga för merparten svenska regioner.  

Sammanfattningsvis så konstateras att dessa faktorer ökar möjligheterna för tjänstemän och 

politiker att ta nya tag, att ställa om planeringen för kollektivtrafiken och att driva arbetet med 

hållbart resande framåt. Det gäller dock också att arbeta med kollektivtrafikens relevans och 

mervärden så att den av alltfler individer ses som ett alternativ till bilen. Ju mer eniga kollek-

tivtrafikaktörerna är och således befinner sig närmare varandra på utvecklingstrappan, desto 

fortare och smidigare går förnyelsen och desto fortare kan ett mer hållbart transportsystem 

byggas. Ett mer hållbart transportsystem tillsammans med mobility managementåtgärder och 

förstärkning av varumärket kan motivera invånarna att följa med på utvecklingsstegen och 

motiveras till ett mer hållbart resande. Detta är dock ett långsiktigt arbete, och genom att 

utgå från användarna av transportsystemet bör omställningen av planeringen för hållbart 

resande underlättas. Trots att det är de offentliga aktörerna som skapar ett mer hållbart 

transportsystem, så är det användarna av transportsystemet som skapar ett hållbart re-

sande.  

 

 

 

Den tredje slutsatsen är att det framför allt är politiskt mod, förtro-

ende, handlingsfrihet och samt uthållighet som har betydelse för 

förnyelse av planeringen för kollektivtrafiken 
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