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Kallelse till Årsmöte med Resenärsforum 18 mars 18.00

Resenärsforums årsmöte kommer denna gång 
att hållas digitalt

På grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer vi att genomföra vårt årsmöte digitalt på webben med 
program ZOOM. Den 18 mars 18.00
Du som är medlem eller representerar en medlemsgrupp behöver därför anmäla att du kommer så att vi kan skicka ut en
länk till dig inför mötet. 
Varje individuell medlem har en röst. Kollektiva medlemmar äger rätt att företrädas av en person med rösträtt.
Anmäl till info@resenarsforum.se skriv årsmöte i ämnesraden och sedan ditt namn och din mejladress i mejlet så att vi 
sedan kan skicka en länk och information hur man begär ordet etc samt de handlingar som kommer att behandlas på 
årsmötet till dig.   
Har du inte tillgång till dator så ring till vår ordförande Christina Axelsson 070 574 48 74 och anmäl dig, så kommer 
hon att skicka handlingar och information hur du kan delta via telefon. 

Inför årsmötet är det dags att nominera: 
Styrelseledamöter väljs på en mandattid om 2 år och avgår växelvis. 
I tur att avgå är ordinarie ledamot Christina Axelsson ordförande, Västervik; Mats Améen, Lund; 
Olle Ek, Furuby; Estelle Ferger, Karlstad; samt ersättare Christer Wilhelmsson, Kungsbacka och Carin Grääs, Karlstad.

Kvar sitter ordinarie ledamot: Emil Frodlund, Stockholm; Anders Björkström kassör, Solna; Johnny Bröndt, Göteborg; 
Mårten Zetterman, Lomma; Elisabeth Lundberg-Karlsson, Gnesta samt ersättare: Thomas Montgomery Gävle och 
Charlotte Wäreborn Karlstad
Förutom styrelse ska vi välja två revisorer för en mandattid om 1 år. Idag ordinarie Helena Leufstadius, Stockholm och 
Lena Thorin, Karlstad samt ersättare Ingemar Lundin, Huskvarna 
Valberedningen väljs på ett år och består idag av ordinarie: Marie Nordén, Stockholm; 
Lena Smidfelt Rosqvist, Malmö och Urban Hellzén, Lit samt ersättare Kurt Hultgren, Stockholm

Vill du nominera så skicka dina nomineringar till valberedningens sammankallande Marie Nordén e.post 
marie.norden@ntf.se eller via posten till Marie Nordén, Vävar Johans gata 30, 120 70 Stockholm 
Valberedningen tar emot nomineringar fram till 20 februari.
 
Har du några förslag som du vill att vi ska ta upp på årsmötet – sänd en motion!
Motion till årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet, senast den 19 februari 
alltså. Skicka din motion till info@resenarsforum.se eller hem till ordförande (på grund av corona) Christina Axelsson, 
Skeppsbrogatan 5 A, 593 31 Västervik

Välkommen att anmäla dig till årsmöte 2021



Biljettköp – att enkelt kunna köpa över disk är ett krav!
Att köpa biljett kan vara det verkliga hindret för den som överväger att åka kollektivt. Alltför lite uppmärksamhet ägnas
åt att göra det enkelt att köpa biljetter. Det är en grundförutsättning, och måste prioriteras, skriver Kurt Hultgren.

Trafikföretag har successivt koncentrerat sig på att köra fordon, att informera enbart via nätet och att sälja biljetter 
enbart via digitala kanaler. Det kan synas vara en rationell lösning. Alla företag eftersträvar rationaliseringar.  
Rationaliseringar betyder att man producerar lika mycket på ett effektivare sätt. Men så enkelt är det inte. Ibland 
genomförs rationaliseringar så att man inte producerar samma sak effektivare utan att man genomför en 
produktförsämring utan att ta hänsyn till användaren, utan att bry sig om dem som vill använda produkten eller tjänsten.
Då förstör man sin tjänst. Trafikföretagen tycks ha gått vilse  i effektivisering som ligger i digitalisering, som 
visserligen är en fördel för både produktion och för många användare. Men så glömmer man bort en viss del av dem 
som hittills utgjort en viktig del av kundmängden. Närmare trettio procent av befolkningen är inte så fullständigt 
digitaliserad som trafikföretagens verkställande ledningar – eller RKMs styrelse - föreställer sig. 

De ovana är den verkliga potentialen
Det finns många som använder mobiltelefon för att ringa med, och som inte använder tjänster som många andra tycker 
är enkla. Det finns besökare till regionen som inte känner till vare sig linjenät, prislistor eller var man får tag i biljetter. 
Siffran trettio procent låter för många överraskande, men faktum är att de flesta inte använder de digitala hjälpmedlen 
mer än till en bråkdel av de möjligheter som faktiskt finns. Hur lär man sig dem? Och var finns det några som kan 
instruera en? Då är det svårt, en mycket större tröskel än vad direktören och de engagerade tjänstemännen tänker på. För
de ovana är det inte ett förstahandsval att välja kollektivtrafik, inte ens om man emellanåt använder en viss förbindelse, 
eftersom man inte känner till resten av nätet. Glöm inte att de flesta resor görs i egen bil. De flesta resor är inte ens 
arbetsresor, de är privatresor till släkt och vänner, till butiker och på fritiden. Arbetsresorna är den mindre delen. 
Somliga åker kollektivt ibland, men många gör det aldrig i vanliga fall. Det är de ovana som är den verkliga potentialen. 
Och det gäller inte minst läget efter pandemin, när alltför många har blivit itutade att det är farligt att åka kollektivt. 
Dessutom är det roligt att träffa bekanta, praktiskt, effektivt och nyttigt, både för individerna och samhället. Det gäller 
inte minst för alla som inser att klimatfrågan kräver medverkan av alla enskilda individer.  

Lättare biljettköp gynnar alla
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) har efter tio år ännu inte utvecklat den roll som krävs för att 
samhällets kollektivtrafik ska fungera som ett sammanhängande system, tillgängligt för alla. Att tillåta olika bolag att 
köra var bra – men för resenärerna måste systemet hänga ihop. För kunderna är informationen om trafiken det ena 
benet, och att skaffa sig biljetter är det andra nödvändiga benet.  Säljkanalerna har tyvärr monterats ned i snabb takt. SJs
biljettkontor som fanns över hela landet försvann successivt och nu finns bara tre kvar (de tre största städerna). 
Möjligheten att köpa biljetter ombord i kollektivtrafiken har helt slopats genom att kontantförsäljingen upphört. Varje 
RKM har ett eller möjligen ett par bemannade säljställen, men även där har nedskärningar skett. SJ har infört totalt 
stopp för att sälja biljetter ombord på tågen. Det egendomligaste är att de politiska uttalandena innebär att det ska bli 
enklare att åka kollektivt, och att man bör kunna ha god tillgång över hela landet till kollektivtrafiken. Det betyder 
faktiskt att en seriös uppgradering av biljettköpen måste ske. Digitaliseringen måste gynna alla, inte bara vissa. Det är 
bra att det finns möjligheter att köpa biljetter på nätet genom Samtrafikens Resplus. Men egendomligt nog tycks inte 
trafikföretagen som styr Samtrafiken (och äger Samtrafiken AB) intresserade av att sprida kunskap om Resplus via 
nätet. Det tycks bero på att vart och ett av trafikföretagen har uppfattningen att det vore dumt att sälja biljetter i 
provision till säljstället, eftersom man tror att man förlorar intäkter. I själva verket förlorar man kunder, vilket är mycket
allvarligare. Men det hela går tillbaka på den orealistiska förhoppningen att konkurrensen (som kollektivtrafiklagen 
bidrar med) ska lösa alla problem. Men konkurrensen är bara ett medel, inte lösningen på allt. Vissa gemensamma 
regler måste finnas. Dit hör skyldigheten att sälja biljetter i ett gemensamt nät av biljettkontor. Ju fler som tycker att det 
är enkelt att köpa biljetter desto fler väljer att åka kollektivt. Det  gynnar alla: trafikföretagen, resenärerna och 
samhället. Ett exempel på oacceptabel vägran att samarbeta i biljettförsäljningen är SJs vägran att sälja MTRs biljetter. 
Det krävs en neutral gemensam aktör som är skyldig att sälja biljetter åt alla trafikföretag. Konkurrensen är avsedd att 
gynna konsumenterna. För det krävs ett regelverk. Det måste skapas. 

(forts på sista sidan: Mot ett gemensamt nät av biljettkontor )



Resenärsforum kritiserar Trafikverkets 
inriktningsunderlag:

Lita inte på prognoserna – Planera för att nå målen!

Som Nyhetsbrevet redan har uppmärksammat (nummer 
9/20) lade Trafikverket i november fram ett 
inriktningsunderlag för sin planering för 2022-2033 och 
2022-2037. Resenärsforum har nu skickat in ett 
remissyttrande över underlaget.

Opålitliga prognoser
I vårt svar konstaterar vi att Trafikverkets prognoser de 
senaste årtiondena konsekvent har överskattat 
biltrafikresandet och underskattat tågresandet. Det finns 
uppenbara skäl att ifrågasätta Trafikverkets prognoser som
anger en ökning av biltrafikarbetet med 20–40 % till 2040.
Missvisande prognoser får stor betydelse för de 
beräkningar som resulterar i att vägåtgärder skulle vara 
lönsammare än spårinvesteringar.
Resenärsforum menar att framtidsplanering inte kan vara 
prognosstyrd, den måste vara målstyrd. Sverige kommer 
aldrig att uppnå sina mål på klimatområdet om vi inte låter
planeringen styras av Trafikverkets prognoser. Vi måste 
planera så att vi når dit vi vill komma.

Inga förslag till effektivare transporter
I likhet med de tre debattörerna i Ny Teknik (se NB 9/20) 
noterar Resenärsforum  att en brist i Trafikverkets  
inriktningsunderlag är att förslag på åtgärder saknas för att 
nå ett transporteffektivt samhälle. Trafikverket förlitar sig

 nästan helt på biodrivmedel och elektrifiering av väginfrastruktur för att nå miljömålen. Trafikverket verkar inte inse 
att prognoserna om en kraftig biltrafikutveckling blir en självuppfyllande profetia, där infrastruktursatsningarna 
genererar ytterligare biltrafiktillväxt.
När det gäller nya stambanor framhåller vi att det är av avgörande betydelse att stationerna, i den mån de behöver 
nyanläggas, placeras så centralt som möjligt i städerna. Järnvägens styrka är de korta restiderna från centrum till 
centrum.

Andra organisationer
Ett antal andra trafikant- och miljöorganisationer har också besvarat remissen. Fotgängarnas förening, FOT, skriver 
att motortrafiken är den största utmaningen för de transportpolitiska målen. Att minska den till förmån för alternativa 
färdsätt som gång, cykel och kollektivtrafik är därför avgörande. FOT anser att regeringen bör upprätta nationella mål 
för gång-och cykeltrafik. Detta är vanligt i många europeiska länder och ger goda förutsättningar för att arbeta mer 
systematiskt och strategiskt med gång- och cykeltrafik.  Klimatriksdagen betonar precis som Resenärsforum behovet 
av att ersätta prognosstyrning med målstyrning. De skriver att en samlad systemansats bör tilllämpas, innebärande att 
alla åtgärder och styrmedel som staten har rådighet över och som påverkar transportsystemet ska samprioriteras 
oberoende av vilken sektor och myndighet de ligger inom. En målbild behöver tas fram som ger förutsättningar för att 
identifiera och prioritera de åtgärder och styrmedel som krävs för att klara klimatmålen.
Alla remissvar finns på regeringens hemsida 
https://www.regeringen.se/remisser/2021/01/remiss-inriktningsunderlag-infor-transportinfrastrukturplanering-for-
perioden-20222033-och-20222037/



Europeiska järnvägsåret 2021

                                                 EU-kommissionen har utsett år 2021 till Europeiska järnvägsåret

Bakgrunden till initiativet är att Kommissionen önskar öka järnvägens andel av transportarbetet som en del i att uppfylla
unionens målsättning om klimatneutralitet senast år 2050. 
En mängd olika aktiviteter kommer att sätta järnvägen i rampljuset under hela 2021 över hela kontinenten, för att 
uppmuntra användningen av järnväg av både medborgare och företag och för att bidra till målet om ett klimatneutralt 
EU senast 2050. 
EU-kommissionen har sjösatt en hemsida som visar olika aktiviteter som kommer att ske under järnvägsåret. Olika 
evenemang, projekt och aktiviteter i hela EU kommer att belysa järnvägens många dimensioner - från Europas 
världsledande, innovativa järnvägsindustri till järnvägens roll i europeisk kultur och kulturarv, dess betydelse för att 
hålla ihop regioner, människor och företag, dess del i hållbar turism, liksom dess engagemang i EU:s förbindelser med 
grannländer.
Se länk: https://europa.eu/year-of-rail/index_sv

Regionerna får pengar från regeringen 
för uteblivna biljettintäkter

I somras gav regeringen ett tillfälligt, riktat stöd på tre miljarder kronor till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. 
Trafikverket har hanterat ansökningarna från samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter. Alla har beviljats medel i 
ersättning för uteblivna biljettintäkter. 
Hur mycket som fördelades till din region kan du se på trafikverkets hemsida.  
https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2020-12/trafikverket-har-beslutat-om-ersattningar-till-
kollektivtrafiken-om-tre-miljarder/



(forts från sid 2)

Vägen till ett gemensamt nät av biljettkontor
 Hur inrättar man ett gemensamt nät av biljettkontor?. En lösning finns redan etablerad i Norge, där sedan några år 

finns en statlig kedja av biljettkontor som kallas EnTur. Den säljer alla sorters biljetter, tåg, buss, regionala och lokala 
biljetter. Vi behöver inte kopiera det rätt av. Vi har den stora fördelen att RKM inrättades som regionala 
samverkansorgan. I Sverige skulle mycket väl RKM kunna åläggas den nationella uppgiften att sälja biljetter till alla 
färdmedel, var och en på åtminstone en plats i länet. Dessa kontor skulle i stor utsträckning kunna utnyttja det system 
som redan finns form av Resplus, som alla trafikföretagen är anslutna till. Det är en naturlig och angelägen utveckling 
för RKM. Behoven är nu uppenbara.   I biljettkontoren kommer det att finnas personer som är kunniga att hjälpa de 
potentiella resenärerna med de biljetter som de efterfrågar, alla de som behöver fråga och få råd. De flesta är varken 
vana kollektivresenärer eller känner sig säkra på alternativ och färdvägar.  Man måste kunna fråga. Ingen vill göra bort 
sig inför andra resvana personer.    

Ålägg RKM att ansvara för generella biljettkontor
Ett beslut att göra RKM ansvariga för ett generellt biljettkontor per län skulle kunna ske genom en ändring i 

kollektivtrafiklagen. Men genom den pandemilag som togs av riksdagen och började gälla den 10 januari kan 
regeringen besluta om åtgärder som ska få landet att fungera även i en pandemisituation. Beslutet om att låta RKM 
ansvara för ett nät av färdbiljettkontor kan vara en lämplig åtgärd, eftersom kollektivtrafiken är nödvändig för landet 
idag, och av miljöskäl kommer att bli det än mer i framtiden. 

Tyvärr ser det inte ut som om den naturliga lösningen med frivillig samverkan mellan regionerna är en enkelt 
framkomlig väg. Konkurrensen har frammanat en överdriven förväntan på att företag spontant ska göra gemensamma 
insatser. Men konkurrensen uppmuntrar också till att hindra konkurrenterna Därför krävs ett regelverk på nationell  
nivå. Därför är det Kollektivtrafiklagen som bör användas. Att anknyta till pandemisituationen kan möjligen vara 
motiverat för att kollektivtrafiken är starkt miljömotiverad. Kollektivtrafiken har oförskyllt fått klander och detta måste 
motverkas genom en positiv satsning.  

Det finns idag några specialiserade resebyråer som säljer tågbiljetter i stor skala, både för resor inom landet och från 
Sverige till utlandet. Dessa resebyråer är hårt belastade, eftersom SJ stängt nästan alla sina biljettkontor. Om SJ skulle 
stänga även biljettkontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö så kommer dessa resebyråer att bli ännu hårdare 
belastade. Att beställa per telefon är en möjlighet, men sedan ska biljetten levereras till kunden. Ett köp över disk är den
snabba spontana möjligheten, som gör den sammanhängande kollektivtrafikresan tillgänglig. Biljettkontor ger den 
personliga  service som väldigt många potentiella resenärer efterfrågar. De blir kollektivresenärer. ●

Kurt Hultgren
________________________________________________________________________________________________

Trafiksäkerhetsmätning
Trafikverket mäter sedan 1981 allmänhetens attityder inom trafiksäkerhet. 
6 700 individer i åldern 16–84 år har tillfrågats. 
2020 års undersökning genomfördes under Coronapandemin, vilket syns på förändrade resvanor. Andelen som svarat 
att de under de senaste 30 daga ana har rest med buss, tåg eller flyg har rasat i jämförelse med 2018. Andelen som 
färdats med bil har istället ökat. 
Bara var tredje tycker att ett av de viktigaste beteendena för trafiksäkerheten är att hålla hastighetsbegränsningar. De tre 
beteendena som de tillfrågade ansåg viktigast för trafiksäkerheten är – att inte köra rattfull, att inte använda 
mobiltelefon när man kör, att använda bilbälte. 
Läs mer på Trafikverkets hemsida 
https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2020-11/beteenden-och-attityder-kring-trafiksakerhet-mats/
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