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Sammanfattning 
 

Resenärsforum är Sveriges nationella konsumentorganisation för kollektivtrafikens resenärer. 
Vi organiserar såväl enskilda resenärer, föreningar som resenärsnätverk. Kollektivtrafiken 
finansieras till hälften av skattemedel och till hälften av biljettintäkter. Det innebär att resenärerna 
påverkas både som kunder och som skattebetalare. Trots det involverar myndigheter och 
trafikföretag sällan resenärerna för att utveckla verksamheten. 
Resenärsforum mål är att kollektivtrafikens konsumenter ska involveras mer, eftersom 
resenärerna har bäst kunskap om hur kollektivtrafiken kan förbättras. Med ett större 
resenärsengagemang kan attraktiviteten öka och få fler att resa tillsammans, vilket i sin tur bidrar 
till att nå överenskomna klimat- och transportmål. 

 
Resenärsforum företräder som enda organisation resenärsperspektivet på nationell nivå. Eftersom 
kollektivtrafiken är regionalt organiserad är behovet av att kunna tillämpa ett nationellt 
förhållningssätt extra viktigt. Våra kunskaper om vilka brister som finns, och vad som fungerar 
bra i kollektivtrafiksystemet, gör att vi är en uppskattad remissinstans och dialogpart. 
Resenärsforum reflekterar självständigt utan att vara bunden av geografiska eller administrativa 
gränser. Vi verkar för en bättre nationell samordning av kollektivtrafiken för att göra den enklare 
och effektivare, vilket skulle gynna såväl resenärer som skattebetalare. 

 
Vi samlar och sprider information om resenärernas behov genom kontakter med våra egna 
medlemsorganisationer och andra länders resenärsorganisationer som ingår i 
European Passangers’ Federation, EPF. Resenärsforum deltar också i forskningsprojekt 
tillsammans med K2 som är nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Vi agerar i olika 
expertgrupper hos Trafikverket, Trafikanalys och Transportstyrelsen. 

 
Resenärsforum engagerar sig i EU- frågor som berör resenärernas situation i Sverige. Genom vårt 
medlemskap i EPF, arbetar vi för att EU-lagstiftningen ska förbättras för att skapa bättre villkor 
för alla kollektivtrafikresenärer i Europa. I synnerhet bevakar vi revideringen av EU:s 
passagerarförordningar som reglerar resenärerna rättigheter. Vi är som enda nordiska land 
representerade i EPF:s styrelse genom vår vice ordförande Emil Frodlund, vilket gör att vi har ett 
tätt samarbete med resenärsorganisationer i våra grannländer. Resenärsforum är också aktiva i 
Sveriges Konsumenter, genom ordförande Christina Axelssons förtroendeuppdrag i styrelsen och 
lyfter på så sätt kollektivtrafikens konsumenter såväl i Sverige som i Sveriges konsumenters 
paraplyorganisation på EU-nivå BEUC. 

 
Resenärsforum uppvaktar beslutsfattare, myndigheter och trafikföretag för att lyfta 
resenärsfrågorna och öka konsumenternas inflytande, ibland även tillsammans med våra 
medlemsorganisationer. Vi arrangerar seminarier och möten för att sätta resenärsperspektivet i 
fokus. Genom närvaro i medierna, såväl de traditionella som de sociala, skapar vi opinion för att 
sätta resenärsfrågorna på agendan för att stimulera till att få fler att resa klimatsmart. 
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Organisation 
 

Styrelsen har haft tio protokollförda möten. De flesta av våra möten har varit resfria genom att 
hållas som telefonkonferens. Styrelsen har därutöver sammanträtt vid två heldagsseminarier. Det 
ena ägde rum i Västervik, där riksdagsledamot Tomas Kronståhl var inbjuden och vi talade bland 
annat om vikten av en attraktiv kollektivtrafik även i mindre städer och på landsbygden. Bland 
annat har Tjustbanan behandlats styvmoderligt under många år. Vi gjorde också en utflykt med 
guidning av Föreningen Smalspåret. Västervikstidningen rapporterade sedan om vårt möte. 
På Luciadagen samlades vi på Kollektivtrafikens hus för att följa upp och diskutera årets 
verksamhet och blickade framåt med idéer om hur organisationen ska kunna utvecklas. 
Lennart Lennefors gav oss en intressant information om utvecklingen av de olika trafikslagen. 

 
Styrelse 
Ordinarie ledamöter 
Christina Axelsson, ordförande, Västervik 
Emil Frodlund, vice ordförande, Stockholm 
Anders Björkström, kassör, Solna 
Johnny Bröndt, sekreterare, Göteborg 
Charlotte Wäreborn Schultz, Karlstad 
Mats Améen, Lund 
Olle Ek, Furuby 
Lars Nilsson, Borlänge 
Estelle Ferger, Karlstad 

 
Ersättare 
Christer Wilhelmsson, Kungsbacka 
Thomas Montgomery, Gävle 
Mårten Zetterman, Lomma 
Carin Grääs, Karlstad 

 
Revisorer 
Ordinarie 
Helena Leufstadius, Göteborg 
Lena Thorin, Karlstad 

 
Revisorsersättare 
Ingmar Lundin, Huskvarna 

 
Valberedning 
Urban Helltzén, Lit 
Lena Smidfelt Rosqvist, Malmö 

 
Ansvarig utgivare nyhetsbrev 
Kurt Hultgren, Stockholm 
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Medlemmar 
 

Totalt omfattar Resenärsforum och dess medlemsorganisationer knappt 8 000 medlemmar. 
Våra medlemsorganisationer regleras genom skriftliga avtal. 
Nedan följer en uppräkning av organisationerna samt dess antal medlemmar: 

 
Kystbanen/BroenLive, ca. 4 050 personer. 
Skärgårdens Trafikantförening, ca. 1500 medlemmar. 
TIM-pendlarna, ca. 850 medlemmar. 
Föreningen Gnestapendlarna ca. 500 medlemmar. 
Järnvägsfrämjandet, 440 medlemmar. 
Horredsbygdens ca. 185 medlemmar. 
Kollektivtrafikant Sthlm, 25 medlemmar. 

 
Resenärsforum har också direktanslutna medlemmar som under 2019 uppgick till 108 personer. 
Sett till hela organisationens livslängd har medlemstalet ökat, vilket är ovanligt för ideella 
föreningar i dagsläget. Mellan åren 2018 och 2019 har antalet medlemmar ökat med 12 %. 
Resenärsforum har också 436 följare på Facebook och 487 följer oss på Twitter. 

 
Vid årsmötet 2019 beslutades det att vi skulle arbeta med medlemsvärvning genom att erbjuda en 
reducerad medlemsavgift om 50 kr första året. 

 
 

Kansli 
 

Resenärsforum hyr en kontorsplats på Kollektivtrafikens hus som är beläget i Stockholm 
Centralstations södra paviljong och fungerar som en arbets- och mötesplats för aktörer i 
kollektivtrafikbranschen. Vi betalar hyra för generell kontorsservice och kan mot en extra avgift 
hyra möteslokaler. Även om vi i dagsläget inte har någon anställd kanslipersonal, då det mesta vi 
gör utförs av volontärer, är det en fördel att kunna arrangera möten och sponta träffar med 
branschfolk i huset. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kollektivtrafikens hus belägen i Stockholms 
centralstations södra paviljong. 
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Fler ska se till konsumentintresset i kollektivtrafiken 
Syftet är att tydliggöra resenärerna som konsumenter av kollektivtrafiktjänster. 

 
Transportfrågor och kollektivtrafik har lyfts upp och blivit än hetare i den allmänna debatten, 
särskilt med tanke på klimatfrågan. Regeringen har bildat ett nytt departement, 
Infrastrukturdepartementet. Emil Frodlund företrädde Resenärsforum vid invigningen. 
Emil fick också möjlighet att presentera vår verksamhet för Riksdagens Trafikutskott då utskottet 
besökte Kollektivtrafikens hus. 

 
Trafikutskottet arrangerade en utfrågning i Riksdagens andrakammarsal. Vi var där och kom i 
kontakt med såväl Riksdagens ledamöter som andra deltagare, 
Efter regeringsombildningen tillträdde en ny konsumentminister, Ardalan Shekarabi (s) som vi 
fick tillfälle att besöka för att informera om vår verksamhet. 

 
Möten med myndigheter och beslutsfattare 
Vi har haft möte och diskuterat med: 
Konsumentminister Ardalan Shekarabi 
Statssekreterare Mattias Landgren 
Trafikverkets ordförande Magnus Persson 
EU-parlamentariker tillika vice ordförande i EU-parlamentets trafikutskott Johan Danielsson 
Vi har även haft möte med Trafikverket om nattågsupphandling och utredningen om nationellt biljettsystem, 
vilket vi återkommer till. 
EU-nämndens ordförande Riksdagsledamoten Åsa Westerlund 

 
Tillsammans med våra medlemsgrupper Tim-pendlarna och Gnestapendlarna har vi träffat 
samarbetsbolaget för tågtrafiken i Mälardalen, MÄLAB, för samråd om den framtida 
Mälardalstrafik och de nya tågen. 
Resenärsforum har bistått Gnestapendlarna vid deras utåtriktade aktivitet där de 
uppmärksammade att föreningen fått gehör för utökad helgtrafik. 
Vi har träffat PRO tillsammans med Kollektivtrafikant Stockholm för att diskutera 
resenärsrättigheter för dem som nyttjar Särskild kollektivtrafik, Färdtjänst. 

 
Föredragande vid konferenser och seminarier 
Hearing om nationellt biljettsystem på Kollektivtrafikens hus arrangerat av Regeringskansliet. 
Emil Frodlund föredrog Resenärsforums synpunkter på den statliga utredningen och föreslog en 
skärpt lagstiftning för att få till stånd ett transparent, harmoniserat och användarvänligt system. 
Emil nätverkade med utredningskansliet, Konsumentverkets jurister, handikapporganisationer 
och leverantörer av biljettsystem. 

 
Emil Frodlund höll en presentation om behovet av en konkurrensneutral 
biljettförsäljningsplattform på seminariet ”Tåget som förstahandsval” som anordnades av 
SilverRail, leverantör av tågbiljettsystem, Thomas Montgomery deltog. 

 
Under Almedalsveckan medverkade Emil Frodlund som paneldeltagare vid tre seminarier. I ett 
av seminariernas paneldebatt med SJ:s VD Crister Fritzon, som diskuterade Trafikverkets 
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uppdrag att upphandla nattåg till kontinenten, kritiserade Emil Crister Fritzon för att motarbeta 
det stärkta skyddet av resenärsrättigheter som pågår i EU, eftersom han i sin roll som 
styrelseordförande för järnvägsoperatörernas samarbetsorganisation CER har motarbetat 
utvecklingen av resenärernas rättigheter. De två andra seminarierna arrangerades av MTR som 
diskuterade planerna för ett nationellt biljettsystem och möjligheten att förbättra pendeltågens 
punktlig genom ökat samarbete mellan infrastrukturförvaltare, upphandlande 
kollektivtrafikmyndighet och trafikföretag. Såväl MTR Nordics VD Mark Jensen som MTR 
Pendeltågens VD Henrik Dahlin uppskattade Resenärsforums medverkan och var intresserade av 
att inleda eventuella framtida samarbeten. Även en Paneldebatt där Jonas Eliasson deltog, hanns 
också med 

 
Deltagande i nationella expertgrupper 
Christina Axelsson närvarade vid Trafikverkets Persontransprotråd under två tillfällen. Vid det 
ena mötet lyfte hon bland annat behovet av bilbarnstolar eller annan utrustning för små barn i 
buss, för de bussar som trafikerar sträckor där säkerhetsbälte är lagstadgat för personer över 3 år. 
Även små barn behöver skydd. 
Vid det andra mötet togs det bland annat upp frågor kring digitalisering, självkörande fordon och 
omställning av transportsystemen till fossilfritt. 

 
Christina Axelsson och Anders Björkström deltog vid Trafikanalys användarråd, där det 
diskuterades vilken statistik som vi användare efterfrågar. 

 
Samrådsmöten 
Samrådsmöte inför kommande Trafikförsörjningsprogram arrangerat av Region Östergötland där 
Christina Axelsson närvarande. Deltagarna fick en lektion i ”att man gör som andra”. När det 
blev tid för frågor lyftes problemen med gles turtäthet för busstrafiken i glesbygd. Christina 
lämnade över en rapport från Resenärsforums stationsprojekt. 

 
Samhällsbyggnadsdagar arrangerade av Region Västerbotten i Lycksele där Urban Hellzén 
deltog. Konferensen omfattade en första genomgång inför framtagandet av det nya 
kollektivförsörjningsprogrammet i regionen. 

 
Vi har haft möte med Jonas Bjelfvenstam, GD på Transportstyrelsen med medarbetare. 
Anledning var byggnationen av ny bussterminal i Katarinaberget vid Slussen i Stockholm, där vi 
oroas över om resenärernas säkerhet blir tillräcklig. Vid mötet deltog Kurt Hultgren, Christina 
Axelsson och huvudskyddsombudet för bussförarna i Nacka-Värmdö tillsammans med professor 
Bo Janzon, som på vår inrådan gjort en utredning och granskat riskbedömningen för säkerheten i 
terminalen. Vi begärde att Transportstyrelsen skulle utföra en inspektion av säkerheten för den 
nya terminalen. Myndigheten svarade dock att bussterminalens är belägen på av Stockholm stad 
beslutad kvartersmark, vilket gör att Transportstyrelsen inte har mandat att göra någon inspektion 
av säkerheten där. Vi har överklagat denna bedömning, dock utan att få någon ändring av 
beslutet tillstånd. Vi har också träffat det nya landstingsrådet i Stockholm Jens Sjöström (s) i detta 
ärende. Frågan uppmärksammades såväl i press som i radio, särskilt efter den inträffade olyckan 
där en gasbuss exploderade. Lyckligtvis hade den bussen inga passagerare och chauffören klarade 
sig utan fysiska skador. 
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Deltagande vid seminarier och konferenser 
Järnvägsbranschens samverkansform JBS’s årskonferens samlade järnvägsbranschen och Emil 
Frodlund deltog. Några av seminariepunkterna var forskning, kompetensförsörjning och 
punktlighetsproblematik. Under konferensen nätverkade Emil bland annat med SJ:s VD Christer 
Fritzon. 

 
Trafikverkets resultatkonferens om ITS i Borlänge där Emil Frodlund deltog. Emil reste frågan 
om hur leverantörerna av multimodala mobilitetstjänster kommer att kunna säkerställa resenärs- 
och konsumenträttigheter när inte ens tågbolagen idag kan komma överens om att sälja 
varandras biljetter. 

 
Christina Axelsson deltog på Trafikverkets resultatkonferens om trafiksäkerhet på väg, där det 
konstaterades att antalet döda och svårt skadade i trafiken har ökat 2018. Mer behöver göras med 
att öka trafiksäkerheten för att leva upp till målen i Nollvisionen. En avgörande faktor kan vara 
att öka andelen resande i kollektivtrafiken, eftersom tåg och buss är betydligt mer trafiksäkert än 
bil. Utveckling under 2019 har blivit bättre, vilket skulle kunna bero på det ökade kollektiva 
resandet under året. 

 
På Järnvägsdagen deltog Emil Frodlund, Olle Ek och Thomas Montgomery. Emil nätverkade 
bland annat med Västsvenska Handelskammarens VD Johan Trouvé, som i motsats till 
Stockholms handelskammare välkomnar regeringens satsning på nya stambanor. 

 
Tågresande har fått ett uppsving i och med klimatdebatten och allt fler vill ersätta flygresor med 
tåg. I dagsläget är det väldigt komplicerat att köpa internationella tågbiljetter, vilket är en av 
anledningarna till att Facebookgruppen Tågsemester bildats, som förmedlar tips om långväga 
tågresor. De har fått över 100 000 följare. Emil Frodlund och Christina Axelsson träffade 
initiativtagarna bakom gruppen, för att om möjligt inleda samarbeten. 

 
Tågsemester arrangerade ett stort event på Clarion hotell i Stockholm, där långväga tågresor 
diskuterades. Deltog gjorde Thomas Montgomery och Emil Frodlund. De träffade bland annat 
Europaparlamentarikern Jakop Dalunde som initierat en EU-lagstiftning som ska tvinga 
tågbolagen att dela information om tillgänglighet och prisuppgifter. 

 
På Järnvägsforum Norr i Åre deltog Thomas Montgomery. Forumet behandlade främst vilken 
tågtrafik som kan bli möjlig att köra i stråket Sundsvall - Östersund - Åre - Trondheim, när denna 
järnvägssträcka rustats upp för ökad kapacitet. Bland annat påtalades behovet av att ytterligare 
mötesstationer och att elektrifieringen av sträckan Storlien - Trondheim måste komma till stånd. 

 
Olle Ek deltog vid seminarium om Järnvägsunderhåll. Det har beslutats att Trafikverket skall ta 
tillbaka järnvägsunderhållet i egen regi och vid seminariet beskrev utredaren hur det skulle kunna 
gå till. 
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Resenärsforum deltar vid Trafikutskottets utfrågning om 
transportsektorns bidrag till att uppfylla klimatmålet i 
Riksdagens andrakammarsal. Sändes också på SVT Forum. 

 

Seminarium om utveckling av Ostkustbanan och Ådalsbanan mellan Gävle och Härnösand där 
Thomas Montgomery deltog. Trafikverkets projektledare informerade om den planerade 
utbyggnaden av Ostkustbanan på sträckan Gävle - Sundsvall. 

 
Den danska tågoperatören DSB:s resenärsklubbar firade 20 år i vår danska systerorganisation 
Passagerpulsens lokaler Köpenhamn, Kurt Hultgren och Johnny Bröndt uppvaktade. 

 
Deltagande vid övriga seminarier 
Framtidens kollektivtrafik – vad händer med digitalisering och nya tjänster? - Mårten Zetterman 
Seminarium om Järnvägens kompetensförsörjning - Olle Ek 
Seminarium i Uppsala. Spårvagnsstäderna - Olle Ek 
Seminarium Nya Ostkustbanan - Olle Ek 
Nordic Rail i Jönköping - Olle Ek 
Seminarium om SJ:s framtidsplaner - Olle Ek 
Seminarium om utvecklingen på Blekinge Kustbana och Blekinges tågstrategi i Malmö -Olle Ek 
Trafikanalys konferens - Olle Ek 
Seminarium om nattågstrafik till kontinenten – Mats Améen 

 
I övrigt har Resenärsforum har även haft möte med: One Repay, TrainBrain och AllAboard 
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Medlemskap i Sveriges Konsumenter 

Sveriges konsumenter, vars vision är ”Ett hållbart samhälle där konsumentens rätt och röst är 

stark.” samlar ett tjugotal organisationer som är aktiv på konsumentområdet. Christina Axelsson 

är invald i styrelsen På vårens representantskap, var Olle Ek ombud och gav en presentation om 

vårt Stationsprojekt. På höstens representantskap, var Anders Björkström ombud bland annat 

behandlades organisationens framtida medlemstrategi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olle Ek talar på Sveriges Konsumenter om Resenärsforums projekt om 
stationer. Nu är över 250 stationer för såväl tåg som buss inspekterade och 
dokumenterade. 

 
 

Inom ramen för forskning 

Under året har Mårten Zetterman närvarat på öppna seminarier anordnade av K2. Kurt Hultgren 

har blivit intervjuad av forskare om tillgänglighet och trafiksäkerhet för personer med 

funktionshinder. Christer Wilhelmsson deltog på ett seminarium i Lund arrangerat av K2 som 

gällde samhällseffekter av kollektivtrafik. Emil Frodlund presenterade ett arbete kring kvalitén på 

datainsamlingen av statistik för järnvägstransporter på Transportforum/VTI-dagarna i 

Linköping. Olle Ek var närvarade som deltagare. 

 
Remissvar 
Vi har skickat in följande remissvar: 
Region Skåne, om Trafikförsörjningsprogram i Skåne 
Konsumentverket, om föreskrifter om information till kollektivtrafikresenärer 
Finansdepartementet, om En avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre 
arbetsresor (SOU 2019:36) 
Region Blekingen, om Trafikförsörjningsprogram för region Blekingen 

 
Resenärsforums remissvar finns att hämta i sin helhet på hemsidan www.resenarsforum.se 
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Stationernas service – få till ett nationellt system 
Stationer och bytespunkter är kollektivtrafikens både skyltfönster och akilleshäl. Med stationer menar vi 
fortsättningsvis även resecentrum, större bussterminaler, vissa hållplatser och liknande. 
Resenärsforum har drivit Stationsprojektet under några år och det uppmärksammas mer och mer. 
Olle Ek ansvarar för projektet. 

 
Resenärsforum har under några år följt utvecklingen av stationer genom att inventera dem och 
diskutera med de resenärer som vi träffar på stationerna vid våra syneförrättningar. I synnerhet 
sällanresenärerna känner sig ofta osäkra, vilsna och ibland helt övergivna på stationerna, särskilt 
vid trafikstörningar. De hittar inte den information de behöver. Det finns oftast ingen personal att 
fråga och hittar man någon - så är det någon annan som vet. Det finns ingen som har ansvaret 
vare sig på själva stationen eller nationellt. 

 
Under året har fler stationer/terminaler tillkommit i vår sammanställning och nu har cirka 300 
stationer/terminaler besökts. 

 
Möten med presentationer har varit med olika ansvariga eller intressenter från Tåg i Bergslagen, 

Dalatrafik, Värmland, Gävleborg och Västmanland och projektledningen för den nya stationen i 

Västerås. 

 
Under året har vi haft kontakt med Trafikanalys, som använt vårt underlag i sitt arbete. 
Trafikanalys har vid olika presentationer sagt att den bästa sammanställningen över vad som finns i 
form av service mm på olika stationer har Resenärsforum. 

 
Olle Ek informerade om Stationsprojektet och vilka erfarenheter vi har dragit på Sveriges 
Konsumenters representantskap, vilket uppskattades av många repskapsombud. 



12 
 

Arbeta för förenklade biljett- och betalningsformer i kollektivtrafiken 
Resenärsforum har i flera år påtalat för beslutfattare om vikten av det ska vara enkelt att betala för sig i 
kollektivtrafiken. Vi har uppvaktat såväl statsråd som beslutsfattare inom regionerna. Äntligen har vi blivit 
lyssnade på! 

    Exempel på en uppsjö av biljettautomater i Sala. 
 
 

Vid regeringsbildningen efter Riksdagsvalet 2018 gjordes en överenskommelse med 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. 
Punkt 28 Januariöverenskommelsen: Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige införs 
(Utredning 2020. Införs från 1 januari 2022) 

 
En utredning är nu tillsatt och vi bevakar den och har även varit efterfrågade som experter. 
Vi svarade på en enkät från Regeringskansliet som vi även har använt vid kontakter med flera 
medlemmar och allmänhet. 

 
Resenärsforum har i flera samma sammanhang gällande det nya biljettsystemet påtalat och 
förvånats över att det inte berörs att det redan nu finns ett väl fungerande nationellt biljettsystem, 
dvs Samtrafikens Resrobot. Dock används det mycket lite, till stor del för att det inte 
marknadsförs. 
Det är viktigt att under arbetet med det nya nationella biljettsystemet ta till vara på erfarenheterna 
från Resrobot. 

 
Emil Frodlund höll anförande från Resenärsforum i en hearing som utredaren Gerhard 
Wennerström inbjudit till den 5 december, flera medlemmar deltog som åhörare. 
(Vid hearingen deltog ingen (!) representant från vare sig trafikföretagen eller RKM!) 
Emil med flera har deltagit på många träffar i denna fråga med bland andra SilverRail, företaget 
OneRepay som arbetar med ett system för att enkelt få förseningsersättning samt med 
internationell tågboknings företag, och utredningens sekreterare. 

 
Behov av lättnader att kunna köpa biljett såväl i Sverige som att resa med tåg i Europa har blivit 
en het fråga under året. Vi har därför lagt till en dimension på arbetet med förenklat biljettsystem, 
det gäller även biljett till utlandet. Det är inte så enkelt…. 

 
Under Almedalsveckan i Visby deltog Emil Frodlund i paneldebatter vid ett par seminarier om 
nattågsupphandlingen med bland annat Stefan Engdahl, planeringsdirektör på Trafikverket och 
SJ:s Crister Fritzon. Han fick också möjlighet att diskutera eventuellt stöd till 
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nattågsupphandlingen med WSP Rail advisory group, som samlar de mest kompetenta 
upphandlingskonsulterna för järnväg i Sverige. Emil tog även upp saken med Green Cargos VD 
Ted Söderholm, eftersom godsoperatörerna har mer erfarenhet av att köra gränsöverskridande 
trafik än vad SJ har. 

 
Den 12 juli gav sedan regeringen Trafikverket och Trafikanalys i uppdrag att se över hur det ska 
bli enklare att resa klimatsmart med tåg ut i Europa. Trafikverket ska utreda förutsättningarna för 
att upphandla nattåg till flera europeiska städer och Trafikanalys ska se över om det kan bli 
enklare att boka utlandsresor med tåg. Utredningarna ska vara färdiga till 30 april 2020 

 
Fler aktiviteter med översyner och utredningar där Resenärsforum varit inblandade: 
Lagstiftningen om Resenärernas rättigheter är en fråga som nu hanteras inom EU, samt 
utvärderas i Civilutskottet. Vi har träffat utredare på Riksdagen om detta och även haft kontakt 
med såväl EU-parlamentariker som ledamöter i Riksdagens EU nämnd. 
Kollektivtrafiklagen utvärderas av Trafikutskottet, vi har träffat utredaren. 
Vi har även haft möte med Statssekreterare Mattias Landgren. 
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Medlemmar – betydelsen av att gå samman för att påverka 
Ett arbete som varje organisation har ett ansvar för – att växa för att överleva. 

 
Under året har Resenärsforum fått tretton nya direktanslutna medlemmar, det är en ökning med 
12 procent! Ännu fler har anslutit sig genom att följa oss i sociala medier eller gått med i de 
föreningar och Facebook-grupper som drivs av våra medlemsgrupper. Det är för många enklare 
att gå med i en Facebookgrupp och vara med och tycka till om det som ligger nära ens eget 
resenärsintresse. Desto fler engagerade vi blir, desto lättare kan vi bevaka, påpeka och förändra 
till det bättre för resenären. 

 
Vi gläds åt att de frågor som våra medlemmar och medlemsföreningar är med och driver går 
framåt. Gnestapendlarna har fått sin efterlängtade ökning av trafiken på helgerna och tågen 
stannar i Oleby, för att ta några exempel. Öresundspendlarna förre talesperson talade på EPF 
konferensen om att påverka. Medlemmar från olika grupper var med och träffade Trafikverkets 
nya ordförande på vårt medlemsmöte på hösten. 

 
Vi stöttar grupperna på olika sätt som de anför att de har behov av. Vi håller oss informerade vad 
som händer genom kontakter på nätet, personliga möten och telefonsamtal. 
Vi har gjort en gemensam skrivelse till regeringen om prioriteringskriterier inom tågtrafiken och 
frågan kommer upp senare i Riksdagen då det även finns motioner lagda om detta. 

 
Resenärsforums medlemsbrev 
För att hålla medlemmarna informerade om vår verksamhet svarar vi självklart på mejl, telefon 
etc och för mer allmän information har vi i år gett ut 10 nummer av vårt Nyhetsbrev. 
Vår kassör Anders Björkström gör ett utmärkt arbete med att sätta samman de alster som vi 
övriga i styrelsen med flera skickar till honom. Kurt Hultgren (fd generalsekreterare) är ansvarig 
utgivare. 

 
Nyhetsbrev 1 innehöll kallelse till vårt årsmöte, information om EPF:s konferens i juni som 
Resenärsforum arrangerar samt en rapport efter olyckan med rulltrapporna i Stockholm City. 

 
Nyhetsbrev 2 innehöll information om program på årsmötet, krönika från Kurt Hultgren där 
arbetet för en säker bussterminal vid Slussen togs upp, vårt remissvar till RKM Skåne och en 
uppmaning att komma med synpunkter på färdtjänsten. 

 
Nyhetsbrev 3 innehöll information efter vårt årsmöte och presentation av nya styrelseledamöter 
samt rapport från EPF:s årsmöte i London, där Kurt Hultgren representerade oss som ombud. 

 
Nyhetsbrev 4 innehöll en rapport om vår träff med nya konsumentministern, Ardalan Shekarabi. 
En inbjudan till Sveriges Konsumenters utfrågning av partiernas kandidater inför EU 
parlamentsvalet och till EPF konferensen, som Resenärsforum är ansvarig för den 7–8 juni i 
Stockholm, Anders Björkströms gav i två artiklar information om Klimatpolitiska rådets 
rekommendation att sluta subventionera bilkörning samt myndigheten Trafikanalys rapport om 
barriärer för personer med olika funktionshinder i kollektivtrafiken (där vårt stationsprojekt 
nämns). 
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Nyhetsbrev 5 innehöll en artikel från Olle Ek om trafiken på Inlandsbanan, Christer Wilhelmsson 
skrev om konferensen som Silver Rail anordnade på temat Tåg som första val samt från K2:s 
workshop om Samhällseffekter av Kollektivtrafik. 

 
Nyhetsbrev 6 innehöll en kort redogörelse av EPF konferensen som vi var värdar för i juni. Drygt 
60 deltagare och mycket lyckad, enligt alla deltagare. Vi inbjöd också till medlemsmöte den 1:a 
oktober för att träffa Magnus Persson, ny ordförande för Trafikverket. 

 
Nyhetsbrev 7 innehöll en presentation av vår medlemsorganisation i Öresund 
Kystbanen/BroenLives, nyvalde talesperson Peter Langford. Thomas Montgomery gav ett 
upprop att Sverige behöver snabba järnvägar! Kurt Hultgren skrev att Europeiska Järnvägsbyråns 
arbetsgrupp nu är klar med sin översyn av tillgänglighetsförordningen, där Kurt medverkat som 
resenärsrepresentant från EPF. 

 
Nyhetsbrev 8 innehöll information om vårt medlemsmöte, Mats Améen skrev om det nya 
biljettsystemet i Skåne, Christer Wilhelmsson vill att det ska bli enklare samt en information om 
internationell tågtrafik från december. 

 
Nyhetsbrev 9 innehöll en bild första sidan där Johnny Bröndt ger en present till Passagerarpulsen 
som firade 20-årsjubileum. Kollektivtrafikant Stockholm har undertecknat ett upprop om att 
Stoppa förbifarten och pendlare i Gnesta och Mälardalen kräver rimligare prioriteringskriterier på 
spåren. 

 
Nyhetsbrev 10 innehöll en rapport från Mats Améen om sitt besök på seminariet om 
förutsättningarna för nattågstrafik till kontinenten som Nordiskt Järnvägssamarbete – NJS 
anordnade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resenärsforums nyhetsbrev finns tillgängliga på 
hemsidan www.resenarsforum.se 



16 
 

Aktiva resenärer i EU 
Mycket av lagstiftningen inom konsumentområdet beslutas inom ramen för EU. Detta gäller även inom 
kollektivtrafikområdet. Det innebär att kollektivtrafikresenärernas behov också behöver föras fram på ett 
tidigt skede i beslutsprocesserna inom EU. Inte minst gäller det regelverket kring resenärsrättigheter. 

 
Resenärsforum är direkt inblandade i EU-frågor genom vårt medlemskap i European Passengers’ 
Federation EPF och vår vice ordförande Emil Frodlund är invald i styrelsen. Följande 
styrelsemöten har genomförts under 2019: 3 jan, 7 feb, 11 april, 9 maj, 18 juli, 8 aug, 
12 sep, 10 okt som telefonkonferenser och den 9 juni och 30 nov i Bryssel. Medlemsmöten, så 
kallade General meetings har hållits i Barcelona 11–12 jan; i London 15–16 mars; i Gdansk 27-29 
sep där Emil Frodlund och Kurt Hultgren har deltagit. 

 
Valet till EU-parlamentet 2019 var en möjliggörare för att lyfta viktiga EU frågor för resenärer. 
Genom vårt nyhetsbrev inbjöds våra medlemmar till en utfrågning av partiernas kandidater inför 
valet, som Sveriges Konsumenter arrangerade. 

 
Emil Frodlund har informerat om Resenärsforums och EPF:s verksamhet för den nyvalda 
svenska EU-parlamentarikern Johan Danielsson, vice ordförande i EU:s transportutskott. 
Eftersom att Sveriges ståndpunkt i EU lagstiftningsfrågor behandlas i riksdagens EU-nämnd 
träffade också Emil Frodlund och Christina Axelsson nämndens ordförande Åsa Westlund för att 
berätta hur vi vill förbättra situationen för europeiska resenärer genom stärkta resenärsrättigheter. 

 
Arbetet med att få till en fungerande EU-kommission har tagit längre tid än vid tidigare EU-val så 
det blev först klart under hösten hur den nya EU-kommissionen skulle se ut. EPF har tagit 
kontakt med såväl EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans, som den nya 
transportkommissionären. Påverkansarbetet kommer att intensifieras under 2020. 

 
Vår systerorganisation i Danmark, Passagerarpulsen var på studiebesök i Sverige den 27–29 mars. 
Emil Frodlund och Kurt Hultgren anordnade möten åt dem med SilverRail, Trafikverkets chef 
för trafikledningen Roberto Maiorana, Trafikförvaltningen/SL, Olof Kjellström Jernhusen samt 
Maria Gelin enhetschef vid Näringsdepartementet. 

 
Inom den Europeiska Järnvägsbyrån, ERA, har en arbetsgrupp sett över förordningen om 
tillgänglighet till tågresor. I gruppen har EPF ingått med en företrädare, tillsammans med 
företrädare för den europeiska handikapporganisationen. EPF har företrätts av Kurt Hultgren, 
som tidigare även var styrelseledamot i EPF och generalsekreterare för Resenärsforum. Alla 
europeiska länder har företrätts av sina respektive myndigheter och järnvägsbranschen i Sverige 
har också deltagit. Arbetet är nu avslutat, en sammanfattning om gruppens arbete finns i vårt 
Nyhetsbrev nummer 7. 

 
En uppdatering av EU:s tågpassagerarförordning kommer att slutförhandlas under 2020 som 
förhoppningsvis kommer leda till bättre villkor för europeiska tågresenärer. 
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En av paneldebatterna under 
EPF-konferensen modererad av 
Karin Jihde. 

 

EPF Conference 2019 Stockholm 
Den 7–8 juni anordnade Resenärsforum EPF:s årskonferens på Kollektivtrafikens hus som 
samlade europeiska resenärsorganisationer, företrädare för EU-kommissionen, EU- 
parlamentariker och intresseorganisationer på EU-nivå. Konferensen hölls på engelska därav 
redovisas programmet på engelska: 

 
Fredag 7 juni 
Introduction – Gerhard Wennerström, CEO Samtrafiken 

Session I: Experiences from early liberalized markets 
Liberalization in UK – Christopher Irwin, policy adviser Transport Focus 
Governmental investigation about Swedish railways – Dr. Gunnar Alexandersson Stockholm 
School of Economics 
Different European views on rail capacity allocation – Gustav Sjöblom, investigator market 
surveillance at the Swedish Transport Agency 
Panel discussion moderated by Karin Jihde, Head of Communications Samtrafiken 

 
Session II: Ticketing liberalized markets 
Ticketing technology adapted for passengers – Evelin Skeppström, Solution strategist, SilverRail 
Technologies 
Shortcomings in liberalized markets – Nick Brooks, Secretary General Allrail 
Norwegian public ticketing platform – Annette Skaarnæs, Commercial director 
Entur Dynamic pricing model – Maria Hofberg, Director Revenue Management SJ 
Panel discussion moderated by Karin Jihde, Head of Communications Samtrafiken 
Coffee break 
Afternoon event Welcome dinner at Artilleriet 

 
Lördag 8 juni 
Theme: Views on future transport 
Session III: Future transport networks 
Urban multi modal transports – Lars Strömgren, Vice President of European Cyclists’ Federation 
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Successful passenger networks – Michael Randropp, Spokesperson for Danish passengergroup 
Kystbanen 
Future consumer rights – Örjan Brinkman, President BEUC 
The importance of a powerful passenger organization – Rasmus Markussen, Political advisor 
Passagerpulsen 

 
Session IV: Future transport behavior and young people’s views 
Vulnerable passenger groups – Delphine Grandsart, European Passengers’ Federation 
Barriers in public transport – Tom Andersson, Swedish government agency for transport analysis 
Experiences as a young customer service attendant – Estelle Ferger, board member of 
Resenärsforum 
Improved passenger rights for reduced climate impact – Jakop Dalunde, member of European 
Parliament 
Young people’s experience of InterRail – Erika Silén & Marcus Holm, InterRail influencers 
Conference summary – Michel Quidort, President European Passengers’ Federation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jakop Dalunde berättade om 
förutsättningarna för en väl 
fungerande järnvägsmarknad på EPF- 
konferensen. 

 
Deltagare 
Elisabeth Kotthaus, Head of Unit DG MOVE for Social Aspects, Passenger Rights 
Libor Lochman, Executive Director CER Download presentation 
Örjan Brinkman, President BEUC 
Annette Skaarnæs, Commercial director Entur 
Jakop Dalunde, Member of European Parliament and TRAN-committee 
Gunnar Alexandersson, Senior researcher Stockholm School of Economics 
Isabel Schleich, Strategic Project Manager FlixTrain 
Tom Andersson, Trafikanalys, Swedish government agency for transport 
Evelin Skeppström, Solution strategist, SilverRail Technologies 
Gerhard Wennerström, CEO Samtrafiken 
Maria Hofberg, Director Revenue Management SJ 
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Mats Johannesson, CEO MTR Express 
Nick Brooks, Secretary General Allrail 
Gustav Sjöblom, investigator at the Swedish regulatory body TransportstyrelsenBryony 
Chetwode, Company Secretary TravelWatch SouthWest 
Michael Randropp, Spokesperson for Danish passengergroup Kystbanen 
Rasmus Markussen, Political advisor Passagerpulsen 
Lars Strömgren, Vice President of European Cyclists’ Federation 
Delphine Grandsart, European Passengers’ Federation 
Erika Silén & Marcus Holm, InterRail influencers 
samt fler av styrelsemedlemmar och aktiva i Resenärsforum som var funktionärer och åhörare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estelle Ferger, styrelseledamot, 
berättade om att det finns olika typer av 
resenärer som har skilda behov. 



Ekonomisk redovisning 

För vår verksamhet har vi sökt medel från Konsumentverket. Vi fick inte så mycket som vi hade 
önskat, dock erhöll vi 200 000 kr i organisationsbidrag och 250 000 i verksamhetsbidrag. Vi sökte 
medel från Trafikverket för att finansiera EPF-konferensen, men de avslog vår ansökan.

Det mesta av Resenärsforums arbete har utförts ideellt, av styrelsens medlemmar och andra. 
Undantagen är följande:
• Genom överenskommelse med vice ordföranden Emil Frodlunds arbetsgivare (Ramböll) har 
Resenärsforum mot faktura betalat för drygt 400 timmars arbete. Den totala kostnaden för detta är 
drygt 350 000 kronor. Arbetet har skett inom tre områden: 1) EPF-konferensen,  2) Arbete för EPF 
utöver konferensen, och 3) Emils arbete med sammanträden, uppvaktningar och liknande där han 
representerat Resenärsforum. I sammanställningen nedan finns dessa kostnader inbakade på raderna
"EPF-konferensen", "Europaarbete" respektive "Köpta tjänster".
• Vi har betalat ut lön (och därmed haft arbetsgivaransvar) till Olle Ek för en rapport om 
stationsprojektet, Anders Björkström för kassörskapet, och ytterligare två personer för medverkan 
vid EPF-konferensen. Dessa kostnader redovisas som "Personalkostnader" nedan.
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Avslutning 
 

Styrelsen vill här tacka alla våra medlemmar, följare och aktiva resenärskonsumenter i våra 
medlemsgrupper för förtjänstfulla insatser under året. Det är viktigt att vi hjälps åt att bevaka och 
upplysa kring frågor som rör ett hållbart resande så att vi kan påverka att kollektivtrafiken 
anordnas på resenärernas villkor. 

 
Vi vill också tacka alla, som på olika sätt, hjälpte till och stöttat vår verksamhet. 
Ett särskilt tack till er som hjälpte oss att göra EPF konferensen till ett lyckat arrangemang. 
För att arrangera ett så stor internationellt event behövs såväl tid som resurser – vi tackar 
ödmjukast att vi fick hjälp med det. 

 
Det talas numera mycket om de hot vårt klimat står inför. Planer och ambitioner finns från 
många olika instanser i världen, men när de sedan ska omsättas i verklighet är det svårt att märka 
skillnad. 

 
Det är långt kvar innan beslutad målsättningen blir verklighet, FN:s globala mål 11:2 
att Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara 
transportsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med 
särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med 
funktionsnedsättning samt äldre personer. 

 
De flesta av EU:s 32 miljömål kommer nog inte heller att nås. I själva verket har trenden inte 
förbättrats sedan 2015!Vår regering och Riksdag har fattat beslut om att minska utsläppen från 
trafiken med minst 70 procent senast 2030 jämfört med år 2010. För att klara detta behövs en 
övergång från bil till klimatsmart kollektivtrafik. Det kommer inte att bli av om inte resenärerna 
tycker att kollektivtrafiken som erbjuds – svarar upp till de behov resenären efterfrågar. Därför 
behövs vi kollektivtrafikaktiva, för att driva på! Ingen kan göra allt, men om vi är många som 
hjälps åt, kan vi vara med och styra mot att fler mål kan nås. 

 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resenärsforums ordförande, 
Christina Axelsson. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vice ordförande Emil Frodlund informerar 
Greta Thunberg om Resenärsforum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


