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En förening med resenärerna i centrum

ResenärsForum
Några angelägna frågor för ResenärsForum

Kjell Sevefjord,
ResenärsForums ordförande

Utvecklandet av stationer och hållplat-
ser, ökade insatser mot hot och våld för
att skapa trygghet för resenärer och
personal, bättre samverkan mellan tåg
och buss – det är några av de angelägna
frågor som  ResenärsForum kommer att
koncentrera sig på i det fortsatta arbe-
tet.

Det är nödvändigt att de frågorna får
en framträdande plats i den transport-
politiska proposition som ska komma.
Det är med växande otålighet som vi
väntar på propositionen. Den skulle ha
kommit under hösten men har nu se-
narelagts till början av 2006.

ResenärsForum deltog i den stora år-
liga järnvägsmässan Nordic Rail i Jön-
köping. Bland annat ledde föreningens
generalsekreterare Kurt Hultgren ett
uppskattat seminarium om Gröna Tå-

get. Det är Banverkets satsning på fordons-
utveckling som bättre än idag fokuserar på
resenärernas behov och önskemål.

Den som besökte Nordic Rail fick en po-
sitiv bild av den spårburna trafiken och dess
framtidsutsikter. Men tyvärr är dagens verk-
lighet betydligt bistrare för resenärerna. Ett
exempel är Svealandsbanan. Den har utan
tvivel blivit en succé och är ett utmärkt
exempel på en framgångsrik satsning på kol-
lektivtrafiken. Invånarna i en tätbefolkad
region har fått en vidgad arbetsmarknad och
förbättrade pendlingsmöjligheter.

Men tyvärr har det varit kraftiga stör-
ningar i trafiken. Det har blivit stora pro-
blem med de nya fordon som har inköpts.

Ett annat exempel är tunnelbanan i Stock-
holm. Entreprenören Connex tvingades ta
ett stort antal fordon ur trafik därför att man
fruktade att den brand som inträffade tidi-

gare i år skulle kunna upprepas. Det
sistnämnda fallet kan förklaras med
gamla försyndelser. Underhåll och fram-
för allt investeringar i nya fordon har
eftersatts. När det gäller Svealandsba-
nan är det mer komplicerat. Kanske är
en förklaring att antalet resenärer har
blivit långt fler än förväntat. Det är i så
fall en felbedömning som borde vara
en utmaning som stimulerar till åtgär-
der för att rätta till bristerna. Det kan
ju inte vara ett bekymmer att fler än
väntat vill ta del av de produkter och
tjänster man erbjuder

Ett jämställt transportsystem med
Karin Thorborg (v) som första namn.
Kvinnors behov måste i högre grad än hit-
tills uppmärksammas framför allt när det
gäller kollektivtrafik. Kvinnors behov är
underordnade eftersom transportsystemet
är byggt för män. Kvinnors och mäns rese-
mönster skiljer sig. Likaså skiljer sig möj-
ligheterna att utnyttja det befintliga syste-
met. Kvinnor har i allmänhet lägre inkom-
ster och andra arbetsförhållanden. Deras
resor är oftare kombinerade arbets-, servi-
ce- och inköpsresor.

Kollektivtrafik för ökad turism med
Tommy Ternemar (s) som första namn.
För att utveckla turismen i glesbygd mås-
te kollektivtrafiken fungera på ett bra sätt.
Den är idag oftast uppbyggd kring arbets-
pendling och skolresor. SJ och länstrafik-
bolagen måste samverka bättre.

Rikskupongsystem för kollektivtra-
fiken av Maria Larsson (kd). Utred ett
system där företag får subventionera resor
med kollektivtrafik för anställda liknande
det ”rikskupongsystem” som finns för mål-
tider.

Riksresekort av Barbro Feltzing (mp).
Utred införandet av ett riksresekort. Det ska
gälla i hela Sverige för all persontrafik på
land och till sjöss och fungera som ett kon-
tokort.

Transportpolitiska frågor med Elisa-
beth Nyström (m) som första namn. I
motionen föreslås bland annat ökad konkur-
rens inom kollektivtrafiken genom en fort-
satt avreglering. Ett slopande av trafikhu-
vudmännens monopol skulle bidra till bättre
fungerande geografiska marknader. De goda
erfarenheterna av den avreglerade långvä-
ga busstrafiken bör leda till att den fria eta-
bleringsrätten utökas till regional och lokal
kollektiv trafik. Men etableringsfriheten
måste kombineras med ett för kollektivtra-
fiken gemensamt regelsystem.

Åtgärder för miljöanpassad arbets-
pendling med Claes Roxbergh (mp) som
första namn. På samma sätt som för frisk-
vård bör det vara möjligt för en arbetsgiva-
re att tillhandahålla cykel eller månadskort
för kollektivtrafiken till anställda utan att
det förmånsbeskattas. I motionen föreslås
också ett enhetligt avdrag till samtliga tra-
fikantgrupper baserat på avståndet mellan
hemmet och arbetet. Dagens system gyn-
nar bilisterna.

Rikstrafiken av Kristina Zakrisson
och Lennart Klockare (s). Det är viktigt
att Rikstrafiken vid en upphandling inte bara
tar hänsyn till vilket företag som är billi-
gast. Kvaliteten är minst lika viktig. Därför
måste Rikstrafikens uppdrag förtydligas,

skriver motionärerna som hänvisar till
bland annat undermålig kvalitet i tågtrafi-
ken i deras hemlän Norrbotten.

Kommunikationer med Johnny Gyl-
ling (kd) som första namn. I avsnittet
om kollektivtrafiken konstateras att många
positiva förändringar har skett. Men buss-
branschens och tågoperatörernas ekonomis-
ka situation är mycket svår. Rikstrafiken
och trafikhuvudmännen är klämda mellan
uppdragsgivarnas krav på ekonomisk åter-
hållsamhet och utförarnas krav på att få
rimligt betalt. Med utgångspunkt från Kol-
lektivtrafikkommitténs arbete behövs där-
för en omfattande reformering av trafikhu-
vudmannaskapet.

Kollektivtrafiken med Peter Pedersen
(v) som första namn. I motionen föreslås
bland annat försök med avgiftsfri kollek-
tivtrafik i storstad och ett glesbygdslän. De
försök som har gjorts i till exempel Kristi-
nehamn har gett goda resultat, det vill säga
fler har valt att resa kollektivt.

Arbetspendling över länsgränser med
Per-Olof Svensson (s) som första namn.
I Mälardalen har berörda län lyckats orga-
nisera arbetspendlingen med kollektivtra-
fik på ett bra sätt. Men i många andra län
fungerar det dåligt. Det gäller till exempel
pendlare från Gävleområdet till Uppsala
och Stockholm. Värst drabbas de som bor
nära en större inpendlingsort men är bo-
satta på fel sida länsgränsen. Bland andra
Rikstrafiken bör kunna ges i uppdrag att
förbättra situationen för pendlarna.

Riksdagsmotioner om kollektivtrafiken
Under den allmänna motionstiden i
riksdagen 13/9-5/10 var det också i
år ett stort antal motioner på trafik-
området. Under sökordet kollektiv-
trafik på riksdagens hemsida finns
drygt 80 motioner. Här följer ett ax-
plock.
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1. Det finns en handlingsplan för kon-
sumentpolitiken 2001-2005. Kan du
peka på några viktiga punkter i den
med utgångspunkt från de fem målen
– inflytande, hushållning, säkerhet,
miljö och kunskap.

Den handlingsplan vi har nu kommer
att förnyas och inom kort kommer reger-
ingen att lägga en proposition till riksda-
gen om en ny handlingsplan som ska börja
gälla nästa år.

2. Nämn några områden där regering-
en i kommande handlingsplan vill stär-
ka konsumentskyddet.

IT och telefoni är områden där det finns
problem för konsumenterna. En undersök-
ning som Göteborgs universitet gjort på
uppdrag av Jordbruksdepartementet visar
att de största problemen med felaktiga pro-
dukter finns inom området data, internet
och telefoni - 35 procent av felen finns där.

Generellt kan man säga att hela tjänste-
området är eftersatt när det gäller konsu-
mentskydd och kommer att vara ett fokus-
område framöver. På elmarknaden finns
också problem för konsumenterna. Flera
utredningar har behandlat dessa områden
och lämnat förslag på förbättringar.

De unga konsumenternas perspektiv är
viktigt och speciellt har jag uppmärksam-
mat reklam riktad till barn. Speciellt är
jag kritisk till reklam för energirika livs-

medel, t.ex. skräpmat. Jag har den senaste
tiden haft en diskussion med branschen om
att branschen själv ska sanera från sådan
reklam. Men om inte tillräckligt händer
kommer jag att överväga lagstiftning på det
området.

Hållbar utveckling är ett arbete som bätt-
re kan integreras i konsumentpolitiken. Att
stärka konsumenternas förutsättningar för
en hållbar konsumtion är därför ett priori-
terat område.

3. Vad anser du generellt om konsu-
mentens ställning i Sverige, hur stark
är den? Finns det ett klassmönster el-
ler andra skillnader som försvårar för
konsumenter att hävda sina rättigheter?

I jämförelse med många andra länder har
Sverige ett bra konsumentskydd. Vi har en
omfattande konsumentskyddande lagstift-
ning. Flera myndigheter arbetar med till-
syn på området och vi kan erbjuda konsu-
menterna en förenklad tvistlösning hos All-
männa reklamationsnämnden  på många
områden.

Men att säga
att konsumenter-
na generellt har
en stark ställ-
ning på alla oli-
ka marknader är att gå för långt. Det finns
många områden där konsumenternas ställ-
ning måste stärkas, särskilt inom områden

som utvecklas snabbt.
Inom området elektronisk

kommunikation och elektronis-
ka kommunikationstjänster
kommer ständigt nya produk-
ter som i vissa fall skapar pro-
blem för konsumenterna. Även
inom detta område är unga
konsumenter en särskilt utsatt
grupp.

Det finns konsumentgrup-
per med bristande resurser
som är i särskilt behov av stöd
från samhället. Den ensamstå-
ende mamman och utrikes föd-
da är grupper i samhället med
generellt låga inkomster, i jäm-
förelse med övriga. Men alla
konsumenter bör ha tillgång

Konsumentministern
svarar på frågor

till kompetent kommunal konsumentråd-
givning, anser jag.

4. Vilken är din uppfattning om re-
senärernas ställning, t ex möjligheter-
na att få ersättning vid förseningar?
Ska branschen klara det eller behövs
det lagstiftning? Hur ser du överhuvud-
taget på branschernas/näringarnas an-
svar och lagstiftarnas?

Det är viktigt att kollektivtrafiken hål-
ler en hög kvalitet. Dels handlar det om
att konsumenterna ska få vad de betalat
för och kunna lita på den tjänst de nyttjar,
dels handlar det på ett mer övergripande

plan om att kollek-
tivtrafiken måste

uppfattas som ett sä-
kert och pålitligt färd-

sätt för att upplevas som
attraktivt jämfört med andra

transportmedel. Branschen har här ett an-
svar och det ligger i transportörernas in-
tresse att bevara resenärernas förtroende.

Regeringen presenterar en transportpo-
litisk proposition. I den kommer kundper-
spektivet att vara i centrum.

5. Vilken roll har EU när det gäller
att stärka konsumenten i kollektivtra-
fiken och på andra områden?

På konsumentområdet är Sverige rent
allmänt positivt till en harmonisering av
konsumentpolitiken på en hög skyddsnivå.
Konsumenterna ska känna sig trygga och
våga handla och köpa olika typer av tjäns-
ter både i Sverige och i andra länder med
vetskap om att det finns ett gott konsument-
skydd och sätt att hävda sin rätt om något
går fel.

På transportsidan får man tänka på att
förutsättningarna att bedriva trafik ser oli-
ka ut i olika länder. Det kan då vara mer

Konsumentminister
Ann-Christin Nykvist

ResenärsForum har ställt ett antal frågor till
konsumentminister Ann-Christin Nykvist om
bland annat konsumentens ställning,
konsumentintresset vid avregleringar och
EU:s roll i konsumentpolitiken.
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”Det blir ett kundperspektiv i
den kommande transport-
politiska propositionen”
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Meddela e-postadress
Har du e-postadress? För att förbättra kon-
takterna med medlemmar och andra intres-
serade önskar vi att du meddelar oss adres-
sen. Vi kommer att behålla informationen
i pappersform, bland annat i form av ny-
hetsbrevet, men vi vill också så mycket det
går använda oss av e-posten. Skicka din
e-postadress till: info@resenarsforum.se.
Gå också in på vår hemsida,
www.resenarsforum.se
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intressant att enas om gemensamma be-
stämmelser vad gäller gränsöverskridande
transporter medan förutsättningarna för lo-
kal, regional och nationell trafik bäst sköts
inom medlemsstaterna.

6. Avregleringar, entreprenader och pri-
vatiseringar är numera välkända be-
grepp, inte minst inom kollektivtrafi-
ken. Ser du några problem att hävda
konsumentintressena och konsument-
skyddet i det sammanhanget? Riskerar
konsumentintresset att glömmas bort
vid upphandlingar och avregleringar?

Regelreformeringen har gett konsumen-
terna möjlighet att göra fler aktiva val, t.ex.
välja elleverantör. Men med facit i hand

kan man konstatera att det här inte har varit
utan svårigheter för konsumenterna. Det
kan handla om svårtolkade avtal, krångli-
ga fakturor och bristande information.

Konsumentaspekterna finns nu på dag-
ordningen, inte minst på el- och teleområ-
dena. Jag hoppas att telebranschen nu ska
bilda en konsumentbyrå på samma sätt som
skett inom försäkringsbranschen. Närings-
idkarna har tvingats inse att de måste bli
bättre på att kommunicera med konsumen-
terna.

På lokal och regional nivå upphandlas
numera 95 procent av kollektivtrafiken ef-
ter att möjligheten öppnades upp 1985. Som
på andra områden kan jakten på kostnader
inledningsvis ha påverkat kvaliteten på
tjänsterna, men nu rör det sig om en mo-

gen bransch där kvalitetskriterier alltmer
spelar in.

7. Vilken roll har påtryckarorganisa-
tioner i konsumentpolitiken, och vilken
bör de ha, jämfört med lagstiftning och
myndigheter?

Olika organisationer och andra samman-
slutningar som företräder konsumenterna
är ett viktigt komplement till myndighe-
ternas arbete. Alla problem går inte att lösa
lagstiftningsvägen och organisationerna kan
genom ett opinionsbildande arbete gente-
mot näringsintressen driva på att andra lös-
ningar kommer till stånd.

Transportproposition
i början av 2006
Den transportpolitiska proposition som skul-
le har lagts fram under hösten har senare-
lagts. Enligt uppgift kommer den att pre-
senteras i början av 2006.

ResenärsForum väntar med stort intres-
se på propositionen. Utveckling av statio-
ner och resecentrum, samverkan mellan tåg
och buss är några av de frågor som fören-
ingen vill se positiva svar på i propositio-
nen som ett led i arbetet att stärka kollek-
tivtrafiken och resenärernas ställning.

Momsförslag hot mot
kollektivtrafiken
I utredningen ”Enhetlig eller differentierad
mervärdesskatt?” (SOU 2005:57) föreslås att
momsen på alla varor och tjänster blir 21,7
procent. Detta i stället för dagens tre moms-
satser – 25, 12 och 6 procent. Om förslaget
genomförs får det stora effekter på kollek-
tivtrafiken som idag har en moms på 6 pro-
cent. ResenärsForum är en av många orga-
nisationer som är starkt kritiska till försla-
get.

En höjd moms drabbar pendlarna. Höj-
ningen slår extra hårt mot låginkomsttaga-
re. Pensionärer, studerande, invandrare,
ungdomar och kvinnor är bland de grup-
per som är särskilt utsatta. Vi talar om re-
gionförstoring. Det innebär bland annat att
medborgarna ska få tillgång till en större
arbetsmarknad. Det blir lättare att hitta ett
arbete eller att hitta ett nytt om man blir
arbetslös. En bra kollektivtrafik är helt
enkelt en del av vår välfärd.

Att bygga ut kollektivtrafiken är dessut-
om ett väsentligt inslag i miljöpolitiken och
i strävan att begränsa biltrafiken.

Det finns alltså en rad skäl som talar för
att politikerna bör säga nej till förslaget om
en enhetlig moms. Det låter enkelt och ra-
tionellt att föreslå något som är ”enhetligt”.
Men det är, enligt ResenärsForum, uppen-
bart att om förslaget genomförs kommer det
att ställa till med fler problem än det löser.

Stockholmståg AB
ska sköta pendel-
trafiken i stock-
holmsområdet
Stockholmståg AB, som samägs av SJ AB
och Tågkompaniet, kommer att få ansva-
ret för pendeltågstrafiken i stockholmsom-
rådet under de närmaste fem åren. Det
har Storstockholms Lokaltrafiks (SL) sty-
relse beslutat. Stockholmståg AB ska även
sköta driften och skötseln av pendeltågs-
stationerna. Båda avtalen gäller från den
18 juni 2006.
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Nordic Rail tilldrog sig i Jönköping den 4-6
oktober med stor uppslutning från järnvägs-
branschen i Sverige och Norden. Denna
mässa och konferens anordnas vartannat år
och lockar därför alltid stort när den äger
rum. Ett stort antal utställare av tekniska
produkter och konsulttjänster, trafikföretag
och andra intressenter deltog.

Bland föredragen på konferensen märk-
tes ResenärsForums inlägg under rubriken
”Vilken nytta har resenärerna av den nya
trafikpolitiken?” Det var ResenärsForums
generalsekreterare Kurt Hultgren som gjor-
de ett trafikpolitiskt inlägg som gick ut på
att konkurrensen, som på många sätt dri-
ver en positiv utveckling, inte självklart
gynnar resenärerna. Det är lätt hänt att ra-
tionaliseringar stannar i produktionsledet
och att resenärerna upplever nya svårighe-
ter.

Kurt Hultgren sade
sammanfattningsvis i sitt anförande:
De senare årens inriktning på konkurrens
och fritt tillträde till transportmarknaden
även på persontrafikområdet för ett stort
antal tåg- och bussoperatörer medför inte
enbart ökad kvalitet. Konkurrensen inne-
bär också att alla operatörer eftersträvar att
minska sina kostnader. Rationalisering är
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ResenärsForums kansli
Adressen till ResenärsForums kansli:
Klarabergsgatan 37
111 21 STOCKHOLM.
tel: 08-651 55 90
fax: 08-651 55 91
e-post: info@resenarsforum.se
hemsida: www.resenarsforum.se
Kanslist på deltid är Ulla Sagered.
Kurt Hultgren, generalsekreterare
tel: 070-788 44 77

ResenärsForums styrelse
Kjell Sevefjord, ordförande,
Marika Jenstav, vice ordförande,
Jan Alexandersson, sekreterare,
Rune Johansson, kassör,
Ann-Christin Alderbrant,
Lars Foberg,
Magnus Persson.

Ersättare:
Olle Bylesjö,
Kerstin Danielsson,
Jonas Friberg,
Karin Jansson.

Kjell Sevefjord, Marika Jenstav, Jan
Alexandersson, Rune Johansson och
Kurt Hultgren ingår i arbetsutskottet.

Ansvarig utgivare: Kjell Sevefjord.
Redaktion: Roger Läth.

Det är angeläget att buss- och tågresenärer
får ett stärkt konsumentskydd. Det är slut-
satsen i ”Konsumentskyddet i persontrans-
portsektorn”, en rapport som har gjorts av
Martin Olofsson på uppdrag av Banverket.
I rapporten görs en genomgång av konsu-
mentskyddet inom sjö-, flyg-, väg- och järn-
vägstransportsektorerna. Dessutom analyse-
ras den nationella lagstiftningen i ett antal
EU-länder vad gäller persontransporter på
järnväg.

Martin Olofsson påpekar att ett stärkt
konsumentskydd innebär att transportörer-
na får en ökad drivkraft att förbättra sitt
kundfokus. Han anser att det också finns
skäl att harmonisera reglerna om transpor-
törers ansvar och förbättra resenärernas
möjlighet till kompensation inom alla tra-
fikslag. Det kan ske genom en lagstiftning
som gäller alla transportslag och en harmo-
nisering av gällande lag.

Martin Olofsson konstaterar att för flyg-
trafik och sjöfart finns det ett antal interna-
tionella konventioner som ger resenärerna
ett grundläggande konsumentskydd. När det
gäller inrikes persontrafik i väg- och järn-

Slutsats i ny rapport:
Stärk konsumentskyddet

vägstrafik finns inte motsvarande konsu-
mentskydd.

Han diskuterar också frivilliga lösning-
ar. Ett problem med dem är att det då inte
blir något enhetligt konsumentskydd.

Martin Olofsson påpekar att EU har fö-
reslagit en förordning om järnvägsresenär-
ers rättigheter och skyldigheter i interna-
tionell järnvägstrafik. Också en harmoni-
sering av bussresenärers rättigheter ska
övervägas. Men den ska ske med hänsyn
till de enskilda länderna, den så kallade
subsidiaritetsprincipen.

Hur ser det ut i olika europeiska länder
när det gäller järnvägsresenärers konsu-
mentskydd? Martin Olofssons undersök-
ning visar att det är stora skillnader mel-
lan länderna. I Spanien har resenärerna ett
heltäckande skydd vid alla problem i tra-
fiken. I Frankrike däremot bedöms alla er-
sättningsanspråk utifrån avtalsrättsliga/ska-
deståndsrättsliga regler. Det finns alltså
ingen harmonisering mellan de undersök-
ta länderna i Europa med undantag av Nor-
den.

nog bra, men sänkt kvalitet och sänkta am-
bitioner uppskattas inte av resenärerna.
Dessutom ställs resenärerna inför proble-
met att själva sy ihop en resa från flera
operatörer, flera färdmedel och flera tra-
fikföretag, vilket inte blivit lättare, utan
svårare. Stationerna avbemannas dessutom,

Nordic Rail på Elmia i Jönköping 4-6 oktober
vilket gör att resan känns allt otryggare.
Resenärsperspektivet har försummats i den
nya transportpolitiken. Men det finns enk-
la åtgärder, som kan hjälpa upp situatio-
nen, och dessa åtgärder ligger i samhällets,
medborgarnas och resenärernas intresse.
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