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Konkurrens är inget självändamål

- Konkurrens är inget självändamål, konkurrens är ett medel att förbättra kollektivtrafiken,
säger Kurt Hultgren, generalsekreterare för Resenärsforum. För resenärerna är rimligen det
viktigaste inte vem som kör utan hur trafiken är upplagd. Det måste finnas trafikering på de
sträckor människor behöver åka, och det måste vara tillräcklig turtäthet, priserna ska vara
rimliga och kvalitén tillräckligt god. Vi kan också konstatera att de enda som kan avgöra
vad som är attraktivt är resenärerna själva. De måste vara involverade i planering och
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utvärdering i en återkommande process.

Framgång i Karlstad
På tre år har Swebus i samarbete med Karlstadsbuss uppnått
en resandeökning på hela 30% och en markant ökning av
antalet nöjda kunder. I fjol hade man över 5 miljoner
resenärer på bussarna i Karlstad och 83% av kunderna var
mycket nöjda.
Bolagen identifierade fyra nyckelfaktorer för att öka
resandet; turtäthet, anpassade linjesträckningar, kundens
förståelse om bussens fördelar och att det är enkelt att åka
buss samt kundens upplevelse.
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Konkurrens eller monopol?
Frågan om monopolets slopande i långväga
järnväg och inom den regionala
kollektivtrafiken har vållat stor debatt.
Det finns en oro för att den grundsäkerhet
som ligger i att staten genom sitt ägande av
SJ AB ska gå förlorad, respektive att den
regionala trafiken ska utarmas ifall
trafikhuvudmännen inte ensamma kan driva
trafiken.
Resenärsforum har ställt sig positivt till
öppnande för konkurrens förutsatt att
resenärernas intressen kan garanteras på
något annat sätt. Vi vill därför redovisa vilka
olika skäl som talar för monopol respektive
konkurrens. Vi måste se det hela ur
resenärens perspektiv, inte ur ett
produktionsperspektiv. Och faktum är att det
uttalade målet i de politiska texter som nu
behandlas är att konkurrensen ska gynna
resenärerna, även om det i praktiken alltför
ofta stannar vid produktionsperspektivet.
Skillnaden mellan resenärsperspektiv och
produktionsperspektiv är mycket större än
vad de flesta tänker på.
Det är allmänt erkänt att konkurrens gör att
företag anstränger sig för att bli bättre, inte

bara i en viss situation utan successivt,
hela tiden. Med bättre avses här både
bättre för användarna och gärna också i
produktionsledet (som ju kan ge möjlighet
sänka kostnaden). Det är också välbekant
att monopol oftast leder till mindre
ansträngningar att utveckla eller förbättra.
Men båda metoderna har också sina
nackdelar.
En tredje faktor är metoden
upphandling, som alltför ofta leder till att
den upphandlande frestas att formulera
detaljerade krav, vilket leder till en
permanentning av bestående metoder.
Sådana dåliga upphandlingar omöjliggör
kreativitet, som skulle kunna vara
värdefull för resenärerna.
Upphandling är också begränsat till
förutsättningarna i en viss situation.
Koncessioner, som innebär ett uttalat
tillstånd att bedriva trafiken på en viss
linje med företagets egen risk och
vinstmöjlighet, kan i många fall vara en
kreativare lösning – förutsatt att
koncessionen inte blir till ett monopol på
kort eller lång sikt.

Hur många resenärer blir
försenade?

ResenärsForum

På den europeiska resenärskonferensen i
Bern den 14 mars diskuterades hur tågförseningar bör redovisas.
Andreas Meyer, vd för SBB, berättade att
SBB rubricerar och följer upp förseningar
som ”Kundförseningar”.
Han påpekade att det är helt meningslöst
att redovisa ifall lok och vagnar kommit
fram i tid, även om de flesta gör det.
Det viktigaste är hur många människor
som sitter i respektive tåg. Tyvärr sitter det
ofta många passagerare i de tåg som
försenas på morgnar och eftermiddagar.
Det är resenärerna som blir försenade, inte
lok och vagnar.
En närmare redovisning från denna
konferens finns på vår hemsida.

Resenärsforum organiserar enskilda
personer såväl som kommuner och
företag i en samverkansplattform för
bättre reskvalitet.
Resenärsforum är medlem i
Sveriges Konsumenter och EPF,
European Passengers' Federation
För mer information kontakta
oss gärna på tel. 08-651 55 90.
Ansvarig utgivare: Kurt Hultgren, .
Redaktör: Jan-Åke Bosell.
Resenärsforum
Klarabergsgatan 35
111 21 Stockholm.
E-post info@resenarsforum.se
Hemsida: www.resenarsforum.se.

Resenärsintresse hos SL
alltid delges den som är
ansvarig för en viss linje.
Det är inte ovanligt att sådan
synpunkter leder till
förändringar till kommande
tidtabellsperiod.
Per Ekberg konstaterade
att kundsynpunkterna är en
guldgruva för företaget,
eftersom man får erfarna
personers kommentarer.
Ett problem är att
informationssystemen i tunnelbanan och för pendeltågen inte kan ge störningsinformation. Tvärtom,
släcks de ned helt när de
som bäst behövs. Detta är ett
problem som SL arbetar hårt
med att lösa.
Många medlemmar i
Resenärsforum kom till
mötet liksom många andra
resenärer.
Detta var första mötet med
ett länstrafikbolag som
Resenärsforum arrangerade
och det kommer att följas av
flera.

- Alla älskar SL fastän de
inte vet om det. Så inledde
SLs VD Ingemar Ziegler
den informationsträff som
Resenärsforum nyligen
arrangerade i samarbete
med SL.
SLs alla resemöjligheter
utgör blodomloppet i
Storstockholm, sade
Ingemar Ziegler vidare.
Varje dag görs 700 000
resor med SL.
Lena Lovén, ansvarig för
SLs kundundersökningar,
redovisade resultat från
intervjuerna med resenärerna. Det gjordes 60 000
intervjuer under 2008.
Nöjdheten med olika
trafikslag var spårvagn 82
procent, tunnelbana 76
procent, buss 72 procent
och pendeltåg 61 procent.
Störningsinformationen är
otillräcklig, anser 50
procent, medan 50 procent
är nöjda med störningsinformationen. Dess-

utom får SL in 120 000
kundsynpunkter i form av
mejl eller brev varje år.
Per Ekberg, ansvarig för
busstrafikplaneringen, berättade om hur kvalitén i
trafikapparaten studeras och
följs upp. Bland annat
förekommer "mystery
traveller", som redovisar
uppfattningen bland resenärerna. Kundens upplevelser är grunden för all
vår planering.
Kundsynpunkter som lämnas ska

Vår hemsida

Att bli medlem

På grund av flera orsaker är
vår lansering av en ny
hemsida senarelagd. Vi
hoppas i dagsläget att den
ska kunna läggas ut om
några veckor.
Vi uppdaterar nuvarande
hemsida kontinuerligt med
senaste nytt om utvecklingen inom branschen och
om vår verksamhet.

Det är enkelt att bli medlem i Resenärsforum. Det enda
man behöver göra är att betala in medlemsavgiften och
ange namn, adress och helst även e-postadress. Därefter
erhålles ett välkomstbrev med aktuell information.
Plusgiro: 489 64 27-4
Bankgiro: 231-7931
Medlemsavgifter per år:
Privatpersoner 175 kr
Pendlargrupper: 250 kr
Ideella föreningar: 1 000 kr
Kommuner: 2 000 kr
Lokala fackliga organisationer: 2 000 kr
Fackliga riksorganisationer: 3 000 kr
Företag: 3 000 kr
Som medlem stöder man utvecklingen av landets
kollektivtrafik ur ett resenärsperspektiv. För mer
information kontakta oss gärna på 08-651 55 90.

Ett länktips
Sajten www.akatag.com ger
bra information om tågresor
i vårt land.

Ingemar Ziegler.
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Avsändare
Resenärsforum
Klarabergsgatan 35 4 tr
Stockholm
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Rullstolslyftarna i Stort intresse för resenärens
X2000 fungerar rättigheter
Mötet om passagerarnas rättigheter, som Resenärsforum
igen
arrangerade i Westmanska palatset den 26 februari,
SJ AB har meddelat att alla
X2000-tåg återigen har
fungerande rullstolslyftar.
Det betyder att det nu
återigen går att boka en
rullstolsplats i X2000-tågen
Det visade sig att en
mekanisk konstruktionen i
lyftarna inte var fullgod
efter ombyggnaden till
lyftförmågan 300 kg. Därför
måste detta åtgärdas i alla
lyftar. All bokning stängdes
därför redan före jul. Nu har
alla tågsätt fått sina lyftar
ombyggda en gång till.

Årsmöte
Som vi tidigare meddelat
hålls årsmötet den 28 april
kl. 15.00 och platsen är,
We s t ma n s k a p a l a t s e t ,
Holländargatan 17, i Stockholm. Kallelse bifogas.
Vi får besök av Malin
Löfsjögård. Hon sitter i
Riksdagens Trafikutskott
och hon kommer att presentera pågående förändringar i trafikpolitiken.
För vår planering är vi
tacksamma om vi, senast
den 24 april. får en anmälan
per telefon eller e-post om
deltagande på stämman.
Telefon: 08-651 55 90
Epost:
info@resenarsforum.se

lockade närmare 50 deltagare från olika håll i Sverige och
även deltagare från Finland.
Inger Segelström, EU-parlamentariker för (s), inledde
genom att redovisa arbetet i EU och den långa process
som lett fram till att de fyra förordningarna om
passagerares rättigheter nu håller på att förverkligas. Den
första var flygpassagerarnas rättigheter, som började gälla
för några år sedan. Nu är tågpassagerarnas rättigheter
beslutade, och denna EU-förordning träder i kraft i hela
Europa den 3 december i år.
Inger Segelström gav uttryck för en allmänt resignerad
inställning, och såg resenärernas enda möjlighet att hävda
sig genom att liera sig med miljöintressenterna. Hon såg
inte resenärerna som aktörer i sig själva.
Jan Brandborn, som svarat för ett antal utredningar om
järnvägstrafiken, såg däremot resenärerna som verkligt
viktiga aktörer i den konkurrens som kommer att vitalisera
hela kollektivtrafikområdet, allt med utgångspunkt i
järnvägarnas nya ställning. Genom att den första
Järnvägsutredningen aldrig riktigt fick förorda konkurrensens olika alternativ, så behövdes Järnvägsutredning
2, där uppdraget var att förorda HUR konkurrensen ska
införas, inte ifall konkurrens ska införas. Det handlar inte
om avreglering, även om det är en term som ofta används i
förenklande syfte. Det handlar nästan mer om att införa
nya regler, bland annat för att säkerställa att resenärerna
ska kunna lita på de operatörer som ska köra, ansåg Jan
Brandborn. Han hävdade i diskussionen att det inte är EU
som är segt utan det är de gamla statliga järnvägshierarkierna.som vill behålla så mycket som möjligt
oförändrat.
Kjell Sevefjord, styrelseledamot i Resenärsforum och
ledamot i Allmänna Reklamationsnämnden, ställde frågan
om ersättning för skador som uppstår för att en resa inte
kunnat genomföras. Dessa s k följdskador kan vara
betydande. Det är orimligt att inte kunna få ersättning för
sådana skador om man varit tillräckligt förutseende och
försiktig. Att gå miste om en atlantflygning och en
kryssning för att tåget inte kommer fram i tid är inte en
orimlighet. Pålitlighet är en grundfaktor.

