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Trafikverket vill skapa största möjliga värde för medborgare och närings- 
liv – våra kunder – inom ramen för vår uppdragsgivares krav och mål.  
Det gör vi tillsammans med våra samarbetspartner.

För att kunna göra rätt saker på rätt sätt behöver Trafikverket känna  
kundernas behov, krav och förväntningar. Vi måste säkerställa att de har 
goda möjligheter att genomföra sina resor och transporter.

I det här sammanhanget ser jag ordet kund som ett internt samlingsbegrepp 
för medborgare och näringsliv. Det är när vi arbetar kundorienterat och med 
ett kundperspektiv som vi omsätter vår kunskap till verklig kundnytta. 

Att ha ett kundperspektiv och arbeta kundorienterat innebär att vi är lätta 
att komma i kontakt med och att vi har ett gott bemötande och ger en god 
service. Att känna delaktighet och inflytande i samhällsutvecklingen och 
vår verksamhet är ett grundläggande behov hos våra kunder.

Direkt eller tillsammans med samarbetspartner – regioner, kommuner,  
näringsliv med flera – skapar vi nytta för våra kunder. Medborgarnas behov 
och krav handlar i grund och botten om att transportsystemet ska under- 
lätta det dagliga livet genom att erbjuda smidiga resor till arbete, affär, skola, 
fritidsaktivitet eller annat. Näringslivet behöver tjäna pengar och växa. Ett 
tillgängligt, tillförlitligt och effektivt transportsystem underlättar för före-
tagen och även för offentlig verksamhet.

Detta dokument fångar kundernas viktigaste förutsättningar och behov, och 
det ska fungera som ett kunskapsunderlag för oss i Trafikverket. Jag ser ock-
så dokumentet som ett bra stöd för att tydliggöra Trafikverkets uppdrag. Det 
utgör ett underlag för den strategiska planen och ska i det sammanhanget 
analyseras och avvägas mot de transportpolitiska målen.

Vår vision lyder ”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt”. Med alla 
avses medborgare och näringsliv – de vi är till för.

Förord

Gunnar Malm
Generaldirektör
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Sammanfattning
Trafikverket vill skapa största möjliga värde för medborgare och näringsliv – 
våra kunder – inom ramen för vår uppdragsgivares krav och mål. Det gör vi 
tillsammans med våra samarbetspartner. Det kräver kännedom om förhåll-
ningssätt och kunskap om kundernas långsiktiga förutsättningar och behov.

Kundernas behov beskrivs i det här dokumentet på det sätt som de själva har 
uttryckt det, i så stor utsträckning som möjligt. Det innehåller inte några för-
slag till åtgärder, utan är ett underlag för Trafikverkets inriktning och verk-
samhet. Ordet kund är i det här sammanhanget ett internt samlingsbegrepp 
för medborgare och näringsliv.

Grundläggande behov som finns i alla lägen är jämställdhet, mångfald och 
tillgänglighet för alla. Kvinnor och män ska få del av transportsystemet på 
lika villkor, och alla med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga 
i samhällslivet och ha jämlika levnadsvillkor. Transportsystemet ska utfor-
mas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning.

Övergripande behov – medborgarnas resor:
•	 Service,	bemötande	delaktighet	och	inflytande.		Det	ska	vara	enkelt	att		
 kontakta Trafikverket i olika frågor. Ökat inflytande i den fysiska plane- 
 ringen efterfrågas också.
•	 Hela–resan–perspektiv	med	valmöjligheter.	Alla	kunder	frågar	efter		
 smidiga resor från dörr till dörr. Det gäller både enskilda personer och  
 näringsliv.
•	 Bra	information	i	alla	lägen.	Information	som	gör	det	enkelt	att	planera		
 sin resa eller tydlig information på stationer. Trafikinformation till bilen  
	 via	olika	kanaler,	GPS,	radio	och	sms.
•	 Miljö-	och	säkerhetsmedvetna	val.

Övergripande behov – näringslivets transporter:
•	 Ett	väg-	och	järnvägsnät	med	garanterad	standard.	Stråkperspektivet	är		
 viktigt.
•	 Utvecklade	 informationssystem.	 Information	 som	 gör	 det	 enkelt	 att	 
 planera sin transport är en del. Aktuell trafikinformation via flera olika  
 kanaler efterfrågas.
•	 Lika	behandling	av	alla	transportföretag	samt	bra	förutsättningar	för		
	 import	och	export.	Samma	regler	ska	gälla	oavsett	vilken	nationalitet		
 transportören har eller i vilket land transporten sker. 
•	 God	kapacitet.	Kapaciteten	i	dag	är	för	låg	på	delar	av	järnvägen,	främst		
 i storstäder och på de tunga godsstråken genom landet.
•	 Hög	tillförlitlighet	och	punktlighet.
•	 Bytespunkter,	omlastningspunkter	och	citylogistik.	Kortare	tid	mellan		
 beställning och leverans efterfrågas inom citylogistiken. En bra sprid- 
 ning av större terminaler runt om i landet är viktig.
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Utmaningar och trender:
Inom de sju kundgrupperna beskrivs utmaningar och trender som vi har att 
beakta i vårt fortsatta arbete, här nämns ett urval av dessa:

Medborgare
•	 Skjutsning	–	begränsning	av	barns	rörelsefrihet.
•	 Den	egna	bilen	som	en	resurs	–	en	del	i	en	resekedja.
•	 Äldre	blir	allt	yngre	i	sitt	levnadssätt	vilket	leder	till	högre	krav.

Näringsliv
•	 Större	städer	och	glesare	glesbygd.
•	 Turistnäringen	ökar	–	fokus	på	destinationsutveckling.
•	 Förutsägbara	transporter	och	smidiga	omlastningspunkter.
•	 Från	miljömedvetande	till	miljöbeteende.
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Koppling till de transportslagsövergripande 
målen
År 2009 reviderade riksdagen de transport-
politiska målen. Transportpolitikens över- 
gripande mål lämnades oförändrat: att säker-
ställa en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet.  
De tidigare sex delmålen ersattes med ett 
funktionsmål om tillgänglighet och ett hän-
synsmål om säkerhet, miljö och hälsa. Reger-
ingen pekade även ut målpreciseringar och 
etappmål för funktionsmålet och hänsyns-  
målet. Kundperspektivet lyfts fram i funk-
tionsmålet, med inriktning mot såväl med- 
borgarnas resor som näringslivets transporter. 

Trafikslagsövergripande perspektiv
Kundernas behov och krav i transportsystemet 
är oftast trafikslagsövergripande och generella. 
De handlar till stor del om funktion och kva-
litet. Detta dokument fångar dessa behov, lik-
som behovet av information i hela resan samt 
smidiga byten och omlastningar. Dessutom be-
skrivs mer specifika behov inom järnvägs- och 
vägsystemet. Fortfarande saknas dock en del 
kunskap om flygtrafikens och sjöfartens sär-
skilda behov. Med ett trafikslagsövergripande 
perspektiv får de internationella transporterna 
större vikt. Det är också ett område där vi be-
höver öka kunskapen om behov och förutsätt-
ningar. 

Syfte och arbetssätt
Trafikverket ska ha ett tydligt kundperspektiv 
och säkerställa att kundnytta levereras. Det 
kräver kännedom om förhållningssätt och kun-
skap om kundernas långsiktiga förutsättningar 
och behov.

Dokumentet är ett av flera underlag till  
Trafikverkets strategiska plan. Dokumentet ska 
också ge Trafikverkets medarbetare ökad kun-
skap om kundernas viktigaste behov, ur ett tra-
fikslagsövergripande	 perspektiv.	 Slutligen	 ska	
dokumentet kunna vara ett stöd vid dialog med 
kunder och samarbetspartner.

Dokumentet innehåller inte några förslag till 
åtgärder, utan är ett underlag för Trafikverkets 
inriktning och verksamhet. 

Dokumentet ”Våra kunder – de vi är till för” 
beskriver kundernas behov på det sätt som de 
själva har uttryckt det, i så stor utsträckning 
som möjligt. Kunskapen är hämtad ur tidi-
gare	dokument	 från	dåvarande	Banverket	och	 
Vägverket samt tidigare kundundersökningar 
och forskning. Detta har kompletterats med 
fokusgrupper inom gruppen medborgare och 
med djupintervjuer inom gruppen näringsliv, 
för att verifiera behov från det äldre materialet. 
Slutligen	 har	 en	 omvärldsanalys	 som	 blickar	
5–10 år fram i tiden genomförts.

Inledning 
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Trafikverkets intressentbegrepp

Kundperspektiv och kundorientering
Att ha ett kundperspektiv och arbeta kund-
orienterat innebär att vi är lätta att komma i 
kontakt med och att vi har ett gott bemötande 
och ger god service. Våra kunder har ett grund-
läggande behov av att känna delaktighet och 
inflytande i samhällsutvecklingen och vår verk-
samhet.
Kundorientering – hur – organisation och 
arbetssätt. 
•	 verksamhet utifrån kundernas behov och 

krav
•	 nyskapande och lyhörda 
•	 helhetssyn i vårt bemötande av omvärlden 

Kundnytta – vad vi gör och levererar
•	 leverera efterfrågade produkter och  

tjänster till kunden.
•	 leva upp till förväntningarna och helst 

överträffa dem – inom ramen för vår  
verksamhet och våra resurser.

Det är viktigt att alla medarbetare – oavsett roll 
– känner att de har ett ansvar gentemot våra 
kunder. Kundfrågorna ska vara en integrerad 
del av verksamheten. 

Vid kontakt med externa och i externt riktade 
texter bör vi undvika ordet kund. Då är det 
bättre att använda ord som beskriver vad de är, 
till exempel trafikanter, resenärer eller tran-
sportföretag. En myndighet har egentligen inte 
kunder i ordets rätta bemärkelse (traditionell 
köp- och säljsituation), förutom resultat- 
enheterna. Kundbegreppets viktigaste inne-
börd är vårt eget synsätt – kundorientering och 
kundperspektiv för ökad leverans av kund- 
nytta. 

Kunder kan också vara övriga intressenter  
eller samarbetspartner beroende på situation. 
Till exempel är Anna, 22 år, kund när hon ska 
ta körkort, och övrig intressent i och med att 
hon bor nära ett järnvägsbygge. På samma sätt 
kan ett företag vara både kund och samarbets-
partner,	 som	 till	 exempel	 Stockholms	 Lokal-
trafik	(SL).	De	är	kund	när	de	ansöker	om	tåg-
lägen och samarbetspartner i planeringen av 
infrastruktur. I många fall är våra kunder även 
kundernas kunder och det är något som måste 
respekteras. En stor del av de behov som pre-
senteras i dokumentet är sådant som vi måste 
hjälpas åt att jobba med tillsammans med våra 
samarbetspartner. 

Våra kunder − som vi är till för

Våra samarbetspartners 
− som vi skapar värde tillsammans med

Våra uppdragsgivare 
− vars krav och mål vi ska uppfylla

Övriga intressenter 
− som vi också kommunicerar med

Trafikverkets intressentbegrepp

De som köper och använder våra produkter eller tjänster. Det kan vara med-
borgare eller näringsliv. Avtalskunder är de som köper rätt att köra på järnväg 
och leverera tjänster åt resenärer och godstransportköpare.

Regioner, länsstyrelser, kommuner, 
trafikhuvudmän, företag och övriga 
aktörer i transportsystemet. 

Regeringen och planupprättare, 
det vill säga regioner och län.

Kringboende, markägare, media 
och leverantörer.

Inom Trafikverket har ett antal begrepp kopplat till kund definierats för att alla ska känna till vad vi talar om:

Inom Trafikverket har ett antal begrepp kopplat till kund definierats för att alla ska känna till vad 
vi talar om:
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Grundläggande behov i alla lägen
Jämställdhet och mångfald
Verksamheten inom Trafikverket ska bedrivas 
så att kvinnor och män får del av transport- 
systemets service på lika villkor. Regler och för-
hållningssätt ska ses över systematiskt för att 
säkerställa att värderingar och behov hos olika 
grupper får samma betydelse. 

Detta gäller alla medborgare, och målet är en 
samhällsgemenskap med mångfald som grund, 
där samhället utformas så att kvinnor och män, 
flickor och pojkar blir fullt delaktiga i samhälls-
livet	och	jämlika	i	levnadsvillkor.	Likheter	och	
olikheter i jämställdhet och mångfald lyfts i 
detta dokument för gruppen medborgare, för 
att integreras på ett naturligt sätt. 

Tillgänglighet för alla 
Den nationella handlingsplanen för handikapp-
politiken anger att samhället ska utformas så 
att alla medborgare har möjlighet till delaktig-
het	och	inflytande.	Hinder	för	full	delaktighet	
för personer med funktionsnedsättning ska 
identifieras och undanröjas. Transportsyste-
met ska utformas så att det är användbart för 
personer med funktionsnedsättning. För stat-
liga myndigheter gäller dessutom förordning-
en (2001:526) om ansvar för genomförande av 
handikappolitiken, där myndighetens lokaler, 
information och verksamhet görs tillgängliga 
för personer med funktionsnedsättning. 

Handlingsplanen	 har	 ytterligare	 konkretise-
rats genom FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning, där 
framför	allt	artikel	9	berör	oss.	Sverige	har	god-
känt konventionen. Regeringen håller på att ta 
fram en ny handikappolitisk strategi som kom-
mer att gälla till 2016. Allt detta ska genomsyra 
kundarbetet och integreras i alla verksamheter 
där det hör hemma. Det är viktigt att komma 
ihåg att ett transportsystem som är tillgängligt 
för personer med funktionsnedsättning också 
är tillgängligt för alla.

De tre viktigaste behoven för personer med 
funktionsnedsättning är:
•	 lätt att ta sig på och av fordon samt till och 

från hållplatser och stationer
•	 bra och tillgänglig information för flera  

sinnen under hela resan
•	 gott bemötande. 

Särskilda transporter och resor
I transportsystemet utförs en mängd trans-
porter och resor som är viktiga och kritiska 
för samhället. Det gäller bland annat akuta 
transporter för ambulans och räddningstjänst, 
bärgning, hemtjänst, sjukresor, färdtjänst och 
skolskjuts. Kraven och behoven kopplade till 
dessa transporter och resor är grundläggande 
och måste ständigt finnas med i dialogen med 
berörda aktörer och samarbetspartner. De 
flesta av dessa krav och behov diskuteras med  
kommunerna som har ansvaret för transpor-
terna. Därför är de mycket viktiga samarbets-
partner till Trafikverket.
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I följande avsnitt presenteras kundernas vik-
tigaste behov fördelade på medborgare och 
näringsliv. Först presenteras de behov som är 
gemensamma för alla människor, följt av mer 
specifika krav för barn, vuxna och äldre. Där-
efter presenteras övergripande behov för alla 
i näringslivet, följt av mer specifika behov för 
kollektivtrafik, turism, transportköpare och 
transportutförare.

För att säkerställa att alla behov tas om hand 
och presenteras på ett förståeligt sätt har kun-
derna delats in i grupper. Dessa grupper finns 
inom	medborgare	och	näringsliv.	Uppdelning-
en är gjord utifrån ett rese- och transportper-
spektiv med medborgarnas resor och närings-
livets transporter. Dessa är sedan indelade i 
användare och utförare av transporter. I do-
kumentet beskrivs gruppernas viktigaste be-
hov, dels generellt för medborgarnas resor och  
näringslivets transporter, dels specifikt per 
kundgrupp.

Medborgarnas resor

Medborgare

Resenärer/Trafikanter

Barn

Kollektivtrafik

Turism

Utförare och säljare
av godstransporter

Köpare av godstransporter 
och tjänsteresor

Vuxna

Äldre

Utförare/Säljare Köpare

Näringsliv

Näringslivets transporter

Kundgrupper
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Medborgare
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efterfrågar även stationsvärdar. Fler sätt att 
köpa biljetter är också något som alla med- 
borgare vill ha. Gruppen barn lyfter behovet av 
att kunna se vilka lediga sittplatser det finns vid 
resor i kollektivtrafiken.

Ytterligare en del handlar om trafikinforma-
tion. Tillgänglig information önskas till bilen 
via flera olika kanaler såsom elektroniska skyl-
tar,	GPS,	 radio	och	 sms.	Samtliga	medborgare	
och även näringslivet vill ha detta. 

Miljö− och säkerhetsmedvetna val
Ett behov som vuxit sig starkare på senare tid är 
att kunna vara miljömedveten i sitt val av färd-
sätt. Det handlar om att kunna välja andra färd-
sätt än bil, vilket i sin tur kräver ett väl utbyggt 
kollektivtrafiknät och ett bra gång-, cykel- och 
mopedvägnät. Ökad trygghet på gång- och cy-
kelbanor nämns av personer i alla åldrar, sär-
skilt tydligt är detta bland äldre.  För personer 
med funktionsnedsättning innebär små hinder 
problem för att komma fram säkert, och där  
efterfrågas ett stråkperspektiv. 

Alla medborgare vill att medtrafikanterna ska 
följa trafikreglerna bättre. Detta är ett behov 
som är särskilt tydligt bland barn och äldre. 

Vikten av rena och välskötta rastplatser är 
också ett behov som vuxna och äldre nämner. 
Attraktiva rastplatser ger möjlighet till stopp 
för paus i körningen. För att rastplatserna ska 
kunna användas av alla krävs god tillgänglighet 
till bland annat toaletter.  

Antalet motorcyklar och mopeder i trafik har 
fördubblats	 under	 de	 senaste	 tio	 åren.	 Både	
motorcyklar och mopeder fyller viktiga trans-
portbehov. I dag domineras mopedtrafiken 
av klass 1-mopeder (som inte får framföras på  
cykelbanor). Det behövs en säker och trygg 
plats för såväl mopedister som cyklister och 
fotgängare. I dag saknas ofta medvetna beslut 
på lokal nivå om mopeders placering.

Service, bemötande, delaktighet och  
inflytande
Våra kunder vill kunna kontakta oss på ett  
enkelt	 sätt.	 Beroende	 på	 situation	 och	 fråga	 
varierar kontaktbehoven och därför efterfrågas 
olika ingångskanaler och självservicetjänster. 
Medborgarna har oftare ”engångs-frågor” och 
behöver på ett enkelt sätt hitta rätt för dessa. 
Alla människor har behov av att påverka och 
vara delaktiga i beslut som rör dem. De vill 
framför allt få ökat inflytande över den fysiska 
planeringen.	 Äldre	 samt	 personer	 med	 funk-
tionsnedsättning i alla åldrar uttrycker detta 
mer än övriga. 

Hela−resan−perspektiv med valmöjligheter
Alla kunder frågar efter smidiga resor från dörr 
till dörr; det gäller både enskilda personer och 
näringsliv. För den enskilde resenären handlar 
det om korta restider och att resan till och från 
en målpunkt flyter så smidigt som möjligt, utan 
onödiga väntetider vid eventuella byten. Resan 
ska helt enkelt underlätta den vardagliga logi-
stiken. 
Det handlar också om att kunna välja färdsätt. 
Det kräver i sin tur en väl utbyggd och till-
gänglig kollektivtrafik med god turtäthet och 
tillförlitlighet. Ett behov kopplat till detta är 
möjligheten att söka information om hela re-
san, även då den innefattar flera färdsätt.  Det 
behövs också ett väl utbyggt och sammanhäng-
ande gång- och cykelvägnät som binder ihop 
bostadsområden och målpunkter med hållplat-
ser och bytespunkter. 

Bra information i alla lägen
Information i olika former efterfrågas av alla 
medborgare. En del handlar om tydlig och en-
kel information som gör det enkelt att planera 
sin resa; det kan vara bra webbverktyg och det 
kan vara samordning mellan trafikslagen och 
även mellan olika bolag. En annan del handlar 
om enkel och tydlig information på stationer 
vid resor i kollektivtrafiken, till exempel med 
elektroniska tavlor och högtalarutrop. 

Äldre	och	personer	med	funktionsnedsättning	

Övergripande behov Medborgare

Medborgare
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”Där jag bor går det inga  
bussar på dagen heller,  
så det är alltid någon som 
måste hämta och så.”
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Barnens	 delaktighet	 i	 utvecklandet	 av	 tran-
sportsystemet bör därför stärkas. Man också ta 
hänsyn till att pojkar och flickor i olika åldrar 
ofta har skilda fritidsintressen.

Barn	 har	 också	 begränsad	 förmåga	 i	 trafiken,	
vilket	 en	 rapport	 från	 WHO	 (2008)	 behand-
lar. Yngre barn har problem med att uppfatta 
vilka platser som är farliga att korsa vägen på. 
Förmågan att placera det man ser i trafiken i 
ett sammanhang är inte fullt utvecklad förrän i 
10–12- årsåldern. Inte heller hörseln är fullt ut-
vecklad, vilket gör att barn har svårt att bedöma 
från vilket håll ett ljud kommer. Dessa förut-
sättningar gör att det är de vuxna som måste 
ta ansvaret för barnens säkerhet i trafiken och 
förstå deras sårbarhet och utvecklingsmässiga 
begränsningar. 

Utifrån	 transportpolitiska	mål	 har	 regeringen	
gjort ett antal preciseringar där det bland an-
nat anges att barns möjligheter att själva på ett 
säkert sätt använda transportsystemet ska öka, 
liksom möjligheten att vistas i trafikmiljöer. 
Ett stöd i arbetet att öka barns rörelsefrihet är 
barnkonventionen,	 som	 Sverige	 har	 godkänt.	
Den behandlar barnens rättigheter. Artikel 2, 
3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna:

•	 Artikel	2 slår fast att alla barn har samma 
rättigheter och lika värde. 

•	 Artikel	3 anger att det är barnets bästa 
som ska komma i främsta rummet vid alla 
åtgärder som rör barnet. 

•	 Artikel	6 säger att varje barn har rätt att 
överleva, leva och utvecklas. 

•	 Artikel	12 handlar om barnets rätt att ut-
trycka sina åsikter och få dem beaktade i 
alla frågor som berör honom eller henne. 
När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till 
barnets ålder och mognad.

Barn
Barn och ungdomar (0-17 år) är en stor del av 
befolkningen i Sverige, drygt 1,9 miljoner 
människor. De flesta bor i tätorter med 
mycket trafik.

I trafiken utsätts barn för stora skaderisker och 
de flesta olycksfallen med dödlig utgång för 
barn är trafikolyckor. Moped är i dag det färd-
sätt som orsakar flest allvarliga skador gruppen 
15–17	år.	Även	kring	järnvägen	inträffar	varje	år	
ett antal olyckor där barn och ungdomar skadas 
svårt eller dör.

En trygg och säker skolväg är en förutsättning 
för att barn och unga själva ska kunna ta sig 
till skolan och därmed själva bestämma mer 
över	 sin	 egen	 rörlighet.	 Skollagen	 anger	 att	 
kommunen är skyldig att vid utformningen av 
sin grundskoleverksamhet ta hänsyn till vad 
som är ändamålsenligt för eleverna ur kommu-
nikationssynpunkt. Varje kommun är skyldig 
att erbjuda skolskjuts utifrån kriterier i skol-
lagen.

Att barn blir skjutsade i bil till skolan är väldigt 
vanligt och detta kan orsaka vissa trafikpro-
blem och en osäker trafikmiljö. Det kan också 
medföra sämre hälsa hos barnen eftersom de 
rör	 på	 sig	 mindre.	 Undersökningar	 visar	 att	
ett antal faktorer påverkar barns färdsätt till  
skolan: ålder, tillgång till bil i familjen, bosta-
dens läge och typ, avstånd till skola, val av skola 
samt kön. Att många barn bor på två ställen på-
verkar också deras resvägar. 

Barn	har	inte	rösträtt,	vilket	gör	det	extra	vik-
tigt att låta barn komma till tals vid frågor som 
rör dem. Enligt FN:s barnkonvention, som är 
bekräftad	av	Sverige,	ska	alla	åtgärder	som	rör	
barn sätta barnets bästa i främsta rummet. Det-
ta innebär att utvecklingen av transportsyste-
met och uppfyllelsen av de transportpolitiska 
delmålen också bör följa barnens behov. 



20

 

6-15

33%

34%

23%

8%
1%

HHuuvvuuddssaakklliiggtt  ffäärrdmmeeddeell  -- BBaarrnn  ((   år)

Buss/skolskjuts

Cykel
Bil, passagerare

Gång
Moped

 

Typresor - Barn (6-15 år)

Skola, fritids, dagis

Fritidsaktivitet

Trä�a kompisar/släkt/
vänner/skild förälder

Uträtta ärenden
Annat 

42%

23%

19%

13%

3%

 

Källa: Trivectors ”Barns och ungdomars resvanor - en resvaneundersökning bland 6-15 åringar i olika stora orter”, 2007

Barn

Gruppen barn innefattar barn i åldrarna 0-17 år. Av Sveriges totala befolkning är 21 % barn eller unga vilket 
motsvarar drygt 1 900 000 personer. Av dessa går drygt 1 300 000 i förskola, grundskola eller gymnasieskola. 

Typresor - Barn (6-15 år) Huvudsakligt färdmedel - Barn (6-15 år) 

Behov
Barns	 och	 ungas	 behov	 i	 transportsystemet	
handlar mycket om att kunna ta sig fram på 
egen hand utan hjälp av vuxna. Ju äldre bar-
nen, blir desto större område rör de sig inom. 
Då ökar behovet av att nå aktiviteter längre 
bort från hemmet.

Ungdomars	behov	handlar	mer	om	bra	och	bil-
liga resor till skolan och på fritiden, informa-
tion av olika slag och att de kan känna sig trygga 
när de reser, oavsett tid på dygnet.

Yngre	barn	vill	kunna	leka	och	röra	sig	fritt	
utan	trafikfaror:
•	 Att kunna ta sig fram säkert och tryggt på 

egen hand – till skolan, fritidsaktiviteter 
och kompisar.

•	 Bättre	skolskjutsresor	–	nära	till	hållplat-
ser, användbara hållplatser, korta vänteti-
der, få byten och bra bussar.

Äldre	 barn	 vill	 kunna	 röra	 sig	 fritt	 på	 egen	
hand	 och	 träffa	 kompisar	 och	 ta	 sig	 till	 fri-
tidsaktiviteter:
•	 Upplysta	gång-	och	cykelbanor	och	 

sammanhängande gång- och cykelnät. 

•	 Bra	möjligheter	till	körkort	för	moped,	 
motorcykel och bil. Det bör fungera smi-
digt och ligga på en rimlig prisnivå.

•	 Bättre	kollektivtrafik	–	nära	till	hållplatser	
och stationer, korta väntetider, få byten 
och bra färdmedel.

•	 Bra	mobila	tjänster	för	resor.
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Utmaningar och trender
Ett ständigt mål för Trafikverket är att öka 
det egna resandet hos barn och därmed också 
öka användandet av kollektivtrafiken. För att  
barnen ska känna sig säkra och för att deras för-
äldrar ska känna förtroende, är det viktigt att 
skapa en trygg miljö i hela transportsystemet. 
Genom att i dag satsa på de unga resenärerna 
i kollektivtrafiken, finns det förutsättningar för 
ett ökat användande i framtiden.

För barn finns det ett gap när det gäller resor 
som skulle kunna göras om transportsystemet 
gav förutsättningarna för det. Det är svårt att 
få en uppfattning om barns behov av resor, just 
på grund av att de är barn. Många synpunkter 
kommer från föräldrar vilket ger ett vuxen- 
perspektiv på saken. 

I dag har barn ett mer komplext resmönster 
som bland annat beror på det fria valet av  
skola, skilda föräldrar och fritidsaktiviteter 
längre bort från hemmet. Det ger ett ökat  
behov av att kunna resa längre på egen hand i 
tidigare ålder.

Under	 senare	 år	 har	 antalet	 svårt	 skadade	 på	
moped ökat. Trots att antalet har minskat un-
der 2010 ger detta färdsätt upphov till flest om-

”Från landet åker jag färja och då är det 
viktigt att färjan och bussen väntar på 
varandra, men det gör de inte alltid.  
Missar man bussen är det kört, för 
den går bara två gånger om dagen.”

komna och svårt skadade inom gruppen. Det 
kräver ökad och rätt hjälmanvändning samt 
lägre hastighet genom minskad trimning. Men 
det kräver också medvetna beslut om vilken typ 
av gator mopeder ska få framföras på.

Ungdomsgruppen	 planerar	 inte	 resandet	 i	
samma utsträckning som övriga grupper; de 
gör fler spontana resor, vilket skapar krav på ett 
flexibelt transportsystem. 

Föräldrars bedömning av risker i trafiken har 
förändrats över tid, vilket leder till att färre 
barn på egen hand får ta sig till och från skolan. 
En konsekvens av detta är att situationen utan-
för många skolor är problematisk, när många 
föräldrar skjutsar sina barn i bil. Det gäller sär-
skilt för de barn som går och cyklar. Det ställer 
krav på väghållarna att se till att skolvägarna 
både är och uppfattas som så säkra att föräldrar 
kan låta sina barn ta sig som oskyddad trafikant 
till och från skolan. Att barn får gå eller cykla 
till skolan är viktigt, inte bara för att utveckla 
självständighet, utan även ur en hälsoaspekt. 
Forskning visar att ett alltmer stillasittande liv 
bland barn kan ge hälsoproblem på sikt.
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kollektivtrafiken om de inte cyklar eller går. 
Orsaker till att mäns och kvinnors resmönster 
skiljer sig åt är att de har skilda arbetsmark-
nader och att kvinnor oftare arbetar deltid än 
män. Kvinnor tar oftare ansvar för omsorg av 
barn och gamla, vilket också påverkar resor-
na.	Synen	på	mäns	och	kvinnors	 roller	 i	 sam- 
hället förändras långsamt, och därför förändras 
också resmönstren med viss tröghet.

Generellt tycks kommuner med över 25 000  
invånare kontinuerligt växa, medan de som är 
mindre	 krymper.	 Av	 Sveriges	 50	 minsta	 
kommuner	har	49	minskat	sedan	1990.	Städer-
na attraherar men inte landsbygden. Det finns 
inte mycket som i dag tyder på ett trendbrott. 
Dock ser vi en mindre grupp som medvetet vill 
sakta ner livstempot och söker sig bort från  
städerna. Med ökat ekonomiskt välstånd kan 
denna grupp bli större.

Vuxna
Gruppen vuxna är den största gruppen, 
drygt 5,7 miljoner människor i Sverige är 18–
64 år. Resor till arbetet upptar 37 procent av 
de vuxnas resor och bilen är det vanligaste 
färdmedlet. 

Av	de	vuxna	i	åldern	18–64	år	genomförs	drygt	
hälften av arbetsresorna med bil. Resten av ar-
betsresorna är relativt jämnt fördelade mellan 
kollektivtrafik och promenad eller cykel. 

Av gruppens 5,7 miljoner personer har cirka 1,3 
miljoner någon form av funktionsnedsättning. 
Utöver	det	är	6	procent	sensoriskt	överkänsli-
ga, det vill säga astma, allergi eller annan över-
känslighet. 

Det är vanligt att män reser ensamma i bil till 
arbetet. Kvinnor reser däremot oftare kollek-
tivt när de ska till jobbet. Många i denna grupp 
har inte tillgång till bil, utan är beroende av 
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”När jag åker och tränar efter jobbet är det  
viktigt att det inte tar för lång tid så att inte 
hela kvällen försvinner.”
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•	 Bättre	tillgång	till	parkeringar,	till	exempel	
vid stationer, affärer och bostäder.

•	 Bra	prissystem,	god	komfort	och	använd-
bar restid . Exempel på det är möjlighet att 
koppla upp sin dator, läsa och vila. 

•	 Väl underhållna vägar, för säkerhet, fram-
komlighet och punktlighet oavsett årstid. 
Underhållet	bör	vara	väl	planerat.

•	 Bra	vinterväghållning	på	vägar	och	cykel-	
och gångbanor.

•	 Ökad säkerhet för gång- och cykeltrafikan-
ter, till exempel att gång- och cykelbanor 
är separerade.

Övrigt
•	 Säkra	och	bränslesnåla	fordon.
•	 Att trafikanter i allmänhet följer reglerna 

bättre.
•	 Bra	pris	för	körkort	och	kort	väntetid	för	

uppkörning.
•	 Bättre	information	och	skyltning	vid	

längre resor. 

Behov
För den stora gruppen vuxna handlar behoven 
mycket om smidiga och prisvärda resor, oavsett 
färdsätt. Perspektivet om den ”hela resan” är 
viktigt: rimliga restider, säkra vägar och järnvä-
gar, smidiga byten mellan olika färdsätt och bra 
service till överkomliga priser. 

Smidiga	resor	för	att	underlätta	vardagen
•	 Goda möjligheter att resa mellan bostad 

och arbete på ett säkert och smidigt sätt. 
Eventuella byten av färdsätt bör fungera 
problemfritt. Användbara hållplatser med 
universell design underlättar för alla.

•	 Korta restider och god kollektivtrafik för 
att få tillgång till stort utbud av arbetsplat-
ser i ett större geografiskt område.

•	 Fler möjligheter att resa kollektivt och 
tryggt på kvällar och nätter, till exempel 
bättre bemanning i kollektivtrafiken och 
bättre belysning vid hållplatser och bytes-
punkter. 

”När man bor där jag bor så har man inte så mycket 
att välja på förutom bilen. Finns inga bussar, finns en 
buss men det är en bit dit, så då måste man ändå ta 
bilen dit. Det stör mig lite att behöva åka bil varje dag, 
framförallt vintertid. Men nu bor jag där jag bor, så då 
får jag göra det.”
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Utmaningar och trender
En utmaning är att transportsystemet ska un-
derlätta för vuxna i deras vardag. I dag för- 
knippas många resor med förseningar, stör- 
ningar och låg komfort. Vad kan Trafikverket 
lova resenärerna när det gäller tidhållning och 
komfort? 

När det gäller vuxnas resor vet vi mycket om 
resvanorna men mindre om behoven – vi vet 
inte så mycket om de resor som väljs bort av 
olika anledningar.

Bilen	 är	 det	 mest	 använda	 färdmedlet	 inom	
gruppen. Där är restiden, flexibiliteten och 
friheten avgörande faktorer. Detta innebär att 
konkurrensmöjligheterna ligger i snabba tran-
sporter, hög turtäthet och relevanta stationer 
och hållplatser för kollektivtrafiken. Kollektiv-
trafiken verkar enligt undersökningar fungera 
bra i storstäder, men en viktig fråga är hur vi 
kan	underlätta	resor	på	landsbygden.		Hur	kan	
vi göra den egna bilen till en resurs, en del i 
en reskedja för flera i kombination med andra 
färdmedel?

Allt	fler	kör	motorcykel	och	moped	i	Sverige	–	
antalet motorcyklar och mopeder har fördubb-
lats	under	de	senaste	tio	åren.	Både	motorcyk-
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Vuxna

Det finns drygt 5 700 000 vuxna personer mellan 18-64 år vilket motsvarar 61 % av rikets befolkning. Under 
kvartal 2 2010 var cirka 4 300 000 mellan åldrarna 20-64 år sysselsatta, 361 000 personer var arbetslösa 
och ungefär 770 000 stod utanför arbetsmarknaden.

Typresor - Vuxna Huvudsakligt färdmedel - Vuxna 

lar och mopeder fyller viktiga transportbehov 
för sina användare. 

Trafikverket känner till den stora gruppen vux-
nas förutsättningar och behov i stort, och vi vet 
också i stort var det brister. Men för flera min-
dre delar inom gruppen behöver vi veta mer, till 
exempel om vad invandrargrupper efterfrågar. 
Det är lätt att fastna i vad vi ser att gruppen be-
höver i form av exempelvis trafiksäkerhetskun-
skap. 

Vuxna människor känner sig alltmer stressade 
och upplever en ökad tidspress. Därför ökar 
kraven på tidseffektiva resor med snabba byten. 
Intresset för körkort och bilresor verkar mins-
ka framöver, eller skjutas framåt i åldrarna,  
vilket betyder ett ökat behov av kollektivtrafik 
och andra färdmedel.

Vi går mot ett 24-timmarssamhälle där resan-
det blir mer oregelbundet och sprids ut över 
dygnets timmar, samtidigt som det totalt sett 
ökar, framför allt i storstäder. Människor ställer 
också allt större krav på tillgänglig och snabb 
information. Ökad tillgång till mobil uppkopp-
ling är en möjlighet att ge sådan information, 
var resenären än befinner sig.

* GCM= Gång-, cykel- och moped.  Källa: Figurer är baserade på uttag från kollektivtrafikbarometern 2010-09-14.

*
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”De borde kunna låta oss  
pensionärer åka på tider  
som är lågt trafikerade till  
ett billigare pris.”
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hjälpmedel, tillgänglighet och trygghet. I denna 
grupp finns också många som på grund av olika 
hinder i transportsystemet inte har möjlighet 
att resa. 

En kunskap som Trafikverket har är att äldre 
vuxna inte är sämre bilförare, utan snarare säk-
rare. De tar färre risker och är därmed inblan-
dade i färre olyckor totalt, jämfört med övriga 
förare. Detta är viktigt att göra känt för att ska-
pa goda förutsättningar i trafiken. Vi vet också 
att äldre har behov av att använda bilen längre 
upp i åldrarna. 

Äldre
I dag är cirka 1,7 miljoner svenskar 65 år  
eller äldre. Siffran ökar stadigt och så även 
medellivslängden. År 2030 har andelen över 
65 år ökat från 18 procent i dag till 23 pro-
cent, en ökning med 608 226 personer. 
Precis som alla andra behöver de äldre vuxna 
kunna förflytta sig. Resvanorna ser olika ut 
inom denna grupp och varierar mellan ålder, 
individ, kön, ekonomi, intressen, hälsa och rör-
lighet. 

De	som	är	äldre	än	80	år	har	ofta	sämre	rörlig-
het och syn och har därmed andra behov av 
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•	 Tydlig skyltning och enkel förarmiljö vid 
bilresor. 

•	 Ledstråk	i	stadsmiljöer	för	god	tillgänglig-
het och orienterbarhet.

Trygghet	och	säkerhet

•	 Bra	snöröjning	och	halkbekämpning	av	
trottoarer och gator.

•	 Bra	belysning	och	lättförståeliga	trafik- 
miljöer.

•	 Att känna sig trygg och säker som gång- 
och cykeltrafikant, till exempel jämnare  
underlag och separerade gång- och cykel-
banor.

•	 Att trafikanter i allmänhet följer reglerna 
bättre och att de syns bättre i mörker.

Övrigt

•	 Tillräckliga utrymmen för bagage och  
rollatorer på tåg och bussar.

•	 Rimliga priser och enkla biljettsystem.

•	 Information om transportsystemet på  
andra språk än svenska. 

Behov
De äldres behov i trafiken är i stort sett de  
samma som för alla andra. Dock har äldre gång-
trafikanter ett större behov av säkerhet och 
trygghet. 

Det som upplevs som problem är ojämnt un-
derlag på gångvägar, trottoarer och övergångs-
ställen. För höga hastigheter, bilar som upplevs 
stå i vägen för fri sikt och andra trafikanters  
beteende	 upplevs	 också	 negativt.	 Äldre	 har	
även behov av att trafikmiljöerna är mindre 
komplexa. 

Tillgängliga	resor	från	dörr	till	dörr
•	 Bra	möjlighet	att	resa	kollektivt	med	bra	

gångvägar till och från stationer samt säkra 
och välplanerade hållplatser. 

•	 Stationsvärdar	som	kan	ge	service	och	in-
formation, samt möjlighet att beställa och 
få ledsagning till tåg eller buss.

•	 Enkel på- och avstigning på kollektivtrafi-
kens fordon.

•	 Bättre	tillgång	till	parkeringar,	till	exempel	
vid stationer, affärer och bostäder.
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för att kunna röra sig även när hälsan försämras 
och rörelseradierna minskar. Då blir till exem-
pel skötsel av gator och vägar extra viktigt. 

Andelen äldre ökar i glesbygden eftersom yng-
re i större utsträckning flyttar till större städer. 
Det ger Trafikverket och andra samarbetspart-
ner en utmaning att kunna tillgodose tran-
sportbehovet	även	där.	Statistik	visar	också	att	
färre kvinnor än män har körkort, och detta är 
tillsammans med kvinnors högre medellivs-
längd också något att ta hänsyn till.

Många äldre pekar på att förändringar i myn-
dighetsstrukturer, privatisering och avregle-
ring gör det svårare att förstå transportsyste-
met och komma i kontakt med rätt personer.  

 

Utmaningar och trender
Med en ökad andel äldre som kan tänkas vara 
allt friskare och ha mer resurser, ökar kraven på 
ett väl fungerade transportsystem. De äldre blir 
allt yngre till sitt levnadssätt, medellivsläng-
den ökar och allt fler mår bättre. Många över 
65 år arbetar fortfarande och har aktiva fritids- 
intressen.  Det är viktigt att de äldre har möjlig-
het att leva ett aktivt liv om de vill och att de 
kan resa på olika sätt. Många håller sig också 
uppdaterade inom det tekniska området och 
ställer krav på god information genom många 
olika kanaler.

Med ett längre aktivt liv ökar antalet trafikanter 
i transportsystemet, vilket gör att kraven ökar. 
Det är också viktigt att det finns förutsättningar 
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Äldre

Äldre, 65 år och äldre, utgör 18 % av Sveriges totala befolkning vilket motsvarar cirka 1 700 000 personer.  
Vid år 2050 förväntas samma befolkningsgrupp vara cirka 2 500 000 personer vilket då skulle motsvara cirka 
24 % av befolkningen. 

Typresor - Äldre Huvudsakligt färdmedel - Äldre 

* GCM= Gång-, cykel- och moped.  Källa: Figurer är baserade på uttag från kollektivtrafikbarometern 2010-09-14.

*
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Näringsliv
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Utvecklade informationssystem
Information i olika former efterfrågas av alla 
som rör sig i transportsystemet. En del handlar 
om tydlig och enkel information som gör det 
enkelt att planera sin resa. Det kan vara bra 
webbverktyg och samordning mellan olika  
trafikslag, och även mellan olika bolag. 

Ytterligare en del handlar om trafikinforma-
tion.  Information önskas till bilen i flera kana-
ler	såsom	elektroniska	skyltar,	GPS,	 radio	och	
sms. Inom näringslivet lyfts även mer specifika 
behov, som tillgång till aktuell information om  
vägar, järnvägar, vägarbeten, banarbeten och 
oförutsedda händelser. När det gäller järnvägs-
transporter efterfrågas korrekt trafikinforma-
tion med realistiska prognoser från operatörer-
na.

Lika behandling av alla åkare och trafik-
företag samt bra förutsättningar för  
import och export
Samma	 regler	 ska	 gälla	 för	 alla,	 oavsett	 vilken	
nationalitet transportören har eller i vilket land 
som transporten sker. Det finns också krav på 
och behov av ett ökat internationellt samarbete 
om regelverk och tillämpningen av detta, bland 
annat inom dispenstrafikens område. Inom 
näringslivet efterfrågas i allt högre grad kvali-
tets- och miljöcertifierade transportföretag. Det 
är också viktigt för transportutförarna att tran-
sportköparna följer upp de krav som de ställer 
på dem. Ingen ska kunna få konkurrensfördelar 
genom att inte följa regelverket.

Service, bemötande, delaktighet och  
inflytande
Våra kunder vill kunna kontakta oss på ett  
enkelt	 sätt.	 Beroende	 på	 situation	 och	 fråga	 
varierar kontaktbehoven och därför efterfrågas 
olika ingångskanaler och självservicetjänster. 
På näringslivssidan behövs i många fall mer 
kontinuerliga kontakter. I de fall kunderna be-
höver ha en direktkontakt med Trafikverket 
efterfrågas smidighet och snabb handläggning. 
Näringslivet behöver också påverka och vara 
delaktiga i beslut som rör dem. De vill framför 
allt få ökat inflytande över den fysiska plane-
ringen av transportsystemet. 

Ett väg- och järnvägsnät med garanterad 
standard
För näringslivet är ett stråkperspektiv viktigt, 
med sammanhängande väg- och järnvägsnät 
med jämn och god standard. Trånga sektorer  
är ett bekymmer och så kallade flaskhalsar  
behöver åtgärdas. För godstransporter är för-
utsägbarhet	 mycket	 viktigt.	 Samtliga	 kund- 
grupper inom näringslivet har behov av ett  
kvalitetssäkrat väg- och järnvägsnät. 

På vägsidan vill näringslivet i större utsträck-
ning än i dag vara delaktiga i beslut om vinter-
väghållningen. Åtgärder som höjer bärigheten 
är viktiga för att framkomligheten för närings-
livet ska vara god. Generellt gäller att närings-
livet gärna ser att väg- och järnvägsnätet  
utvecklas så att längre och tyngre transporter 
blir möjliga.

Övergripande behov Näringsliv
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Bytespunkter, omlastningsmöjligheter och 
citylogistik
För persontrafiken är tillgängliga och kon-
kurrensneutrala stationer och bytespunkter 
en viktig fråga. I städerna är framkomligheten 
på spår och gator av yttersta vikt för att vi ska  
kunna erbjuda en attraktiv kollektivtrafik.

En smidig och lönsam varudistribution med 
kortare tid mellan beställning och leverans  
efterfrågas inom citylogistiken. Genom effek-
tiva och väl fungerande omlastningscentraler 
nära storstadsregionerna kan dessa behov upp-
fyllas. Det måste vara lätt att nå omlastnings-
punkterna. Ett nära samarbete kring logistik 
och infrastrukturfrågor med kommuner och 
företag på orten kan göra att citylogistiken an-
vänds på bästa sätt.

En bra spridning av större terminaler runt om i 
landet är viktig. Terminalerna bör finnas där 
marknaden efterfrågar dem och de ska skötas 
av neutrala företag. Terminalerna ska ha de 
bästa möjligheterna för omlastning mellan  
olika trafikslag, det vill säga kombitrafik och  
intermodala transporter. Trafikverket ska inte 
äga terminalerna. Mellan de större terminaler-
na finns de lite mindre lastplatserna som även 
de kan hantera flera olika trafikslag.  
Trafikverket kan äga lastplatserna, men andra 
ägare kan vara kommuner och företag.  
Hamnarna	spelar	en	viktig	roll,	framför	allt	när	
det gäller näringslivets export och import. En 
stor del av denna går genom våra hamnar. Där-
för är det viktigt att vår infrastruktur mot ham-
narna är väl utbyggd och fungerande. 

Hög kapacitet
Det talas ofta om att det är för låg kapacitet på 
järnvägen. Det gäller framför allt runt våra stor- 
städer, där det bildas så kallade flaskhalsar, men 
även på de tunga godsstråken genom landet. 
Näringslivet har ett behov av mer kapacitet för 
att deras transporter ska fungera. Det kan av-
hjälpas på olika sätt. Om det blir ett beslut om 
satsning på höghastighetsbanor för persontra-
fik, utökar vi kapaciteten och kan ha spår för en-
bart godstrafik och lokal eller regional person-
trafik. Från näringslivshåll har dock en oro 
uttryckts för att utbyggnaden av höghastighets-
banor tar så stora resurser i anspråk att viktiga 
åtgärder för godstrafiken får stå tillbaka.

Hög tillförlitlighet och punktlighet
Viktigast för näringslivet i deras transporter är 
punktligheten. Köpare och utförare av person- 
och godstrafik vill veta exakt när deras person-
tåg eller gods kommer fram. Detta kräver hög 
tillförlitlighet i transportsystemet. För att upp-
fylla dessa behov måste vi säkra framkomlig-
heten på våra vägar och järnvägar. En god pla-
nering vid underhållsåtgärder är mycket viktig. 
Ett kompletterande behov till detta är ökad 
flexibilitet, det vill säga möjligheter till alterna-
tiva lösningar vid störningar. 

Vid sidan av punktlighet är ekonomin viktigast 
i näringslivets transporter: företagen vill betala 
så lite som möjligt för sin transport. Kombine-
rade transporter/intermodala transporter kan 
ibland vara mer ekonomiskt lönsamma, sam-
tidigt som de gynnar miljön.  
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Ny bild! 

”Satsningar på infrastrukturen i större  
städer och på stora stråk bör prioriteras.”
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resor med kollektivtrafiken inom 10–15 år. De 
organisationer	 som	 ingår	 i	 arbetet	 är	 Svensk	 
Kollektivtrafik,	 Bussbranschens	 Riksförbund,	
Taxiförbundet,	Branschföreningen	Tågoperatö-
rerna	samt	Sveriges	Kommuner	och	Landsting.	 
Trafikverket är också engagerat i detta arbete.

Viktiga frågor för branschen är att utveckla 
avtalsformer som stimulerar ett ökat resande, 
bland annat genom att hantera den pågående 
avregleringen av kollektivtrafiken så att affärs-
modeller kan utvecklas och så att resenärerna 
får fungerande reskedjor. Det är också mycket 
viktigt för kollektivtrafikbranschen att 

•	 integrera kollektivtrafiken i samhälls-
planeringen 

•	 säkerställa fungerande bytespunkter för 
både resenärer och operatörer

•	 erbjuda enkla betallösningar

•	 få ökad kunskap om åtgärder som driver 
resande

•	 åstadkomma större närhet mellan forsk-
ning och daglig verksamhet. 

Kollektivtrafik
Den regionala och lokala kollektivtrafiken 
styrs huvudsakligen av regioner, kommuner 
och landsting, genom trafikhuvudmän som  
i sin tur upphandlar trafiken. 

I de tre storstäderna heter trafikhuvud- 
männen	 SL,	 Västtrafik	 och	 Skånetrafiken.	 
Trafiken utförs i regel av privata operatörer 
som utför trafik med buss, regionaltåg, spår-
vagn, tunnelbana, taxi eller färja. 

Den långväga trafiken, över länsgräns, är  
nästan uteslutande kommersiell och bedrivs 
av tågoperatörer, expressbussföretag och flyg-
bolag.

Från 2012 gäller en ny kollektivtrafiklag med 
krav på regionala kollektivtrafikmyndigheter, 
trafikförsörjningsprogram och en öppning för 
konkurrens om lokal och regional trafik.

Branschen	 är	 sedan	 några	 år	 tillbaka	 djupt	
engagerad i att anpassa sig till den nya lag-
stiftningen och stärka kollektivtrafikens kon- 
kurrenskraft inom ramen för ”Fördubbling-
en” – en ambition om att fördubbla antalet 
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Övrigt
•	 Att kunna anpassa kollektivtrafiken efter 

människors unika behov och att med hjälp 
av modern teknik ta reda på mer om res-
strömmar och mönster.

•	 Delaktighet i långsiktig planering. Kollek-
tivtrafiken bör vara en integrerad del av 
kommunernas och regionernas planering.

•	 Forskningen och verksamheten måste 
komma närmare varandra. Det krävs både 
att akademierna bedriver forskning inom 
relevanta områden och att branschen ökar 
sin kunskap och genomför förbättringar i 
verksamheten.

•	 Kompetenshöjning hos förare när det  
gäller service, bemötande och körteknik.

Dialog	och	sund	konkurrens
•	 Kontinuerlig dialog med Trafikverket för 

inflytande och delaktighet.
•	 Reseavdrag, förmånsbeskattning och skatte-

system som gynnar ett ökat kollektivt  
resande.

Behov
Kapacitet,	effektivitet	och	punktlighet
•	 Kraftfulla infrastruktursatsningar med  

kollektivtrafikprofil – störst är behovet i 
starka stråk och i större städer. Problem 
med framkomlighet innebär dålig kon- 
kurrenskraft för kollektivtrafiken.

•	 Minskning av trafikstörningarna på järn-
vägsnätet. För att lösa det behövs investe-
ringar i exempelvis signalsystem, kontakt-
ledningar och växlar. 

•	 Attraktiva bytespunkter och stationer. 
•	 Förbättrat underhåll av spåren. Vid  

problem är det viktigt att åtgärder snabbt  
sätts in för att röja eventuella hinder.

•	 Bättre	planering	av	banarbeten	från	 
Trafikverkets sida. Planeringen måste  
vara mer tillförlitlig.

•	 Mer enhetlig standard på fordon så att de 
kan användas mer flexibelt över landet.  
I dag utgör ofta upphandlingskrav hinder 
för detta, vilket leder till en högre kostnad 
för trafiken.

Persontransportarbete i Sverige 
miljarder personkilometer
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Utmaningar och trender
Att infrastrukturen är robust och tillförlitlig är 
kritiskt för att kollektivtrafikbranschen ska 
kunna leverera nytta åt sina kunder, rese- 
närerna. I detta sammanhang är kommuner 
och trafikhuvudmän/kollektivtrafikmyndig-
heter viktiga samarbetspartner för att samord-
na utbud och trafikering med bra underhåll 
samt investering i infrastrukturen.

Kommande investeringar i kollektivtrafiken 
kommer att ställa krav på bättre nyttokalkyler, 
särskilt för paket av satsningar, eftersom det är 
åtgärder satta i system som oftast ger de bästa 
effekterna för resenärerna. Detta har hittills  
varit svårt att beskriva.

Utvecklingen	med	allt	färre	boende	i	glesbygd	
och allt fler som flyttar till städerna är en stor 
utmaning för samhället och kollektivtrafi-
ken. Det kommer att krävas mer samordning 
av knappa resurser (inklusive bilen) i gles-
bygd samt stora förbättringar av både trafike-
ring och infrastruktur i starka stråk och i stora  
städer de närmaste 5–10 åren.

Fortsatt avreglering och omstrukturering av 
kollektivtrafik, med ny lagstiftning, kommer 
också att innebära en stor omställning av or-
ganisation och roller, samtidigt som kollektiv-
trafiken ska bli mer attraktiv. 

Efterfrågan på individuella lösningar ställer 
krav på bättre tjänster och fler valmöjligheter 
för resenärerna.

43,7

33,2

11,3

6,7

3,1

Andelar av PKM för kollektivtrafiken i Sverige 2009

Järnväg
Buss
Inrikes luftfart
T-bana
Färjor
Spårväg

2

Andelar av PKM för kollektiv- 
trafiken i Sverige 2009
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glesbygd och i storstad. Den kan vara utspridd  
i stora områden eller vara mycket koncentrerad 
till en plats. Transporter inom turismen  
består mest av besökarnas resor till och från 
området eller platsen, men även en betydande 
mängd gods genereras eftersom turister också 
är	 stora	 konsumenter	 av	 varor.	 Bilen	 är	 det	 
vanligaste färdsättet, och därefter kommer 
charterbuss och tåg. Charterturismen med flyg 
ökar.

Påfrestningarna i transportsystemet varierar 
kraftigt under året, till exempel vinterturismen 
i fjällvärlden och sommarturismen i södra  
Sverige.	Stora	arrangemang	 innebär	också	ex-
trem trafik från en vecka till några få dagar eller 
timmar. I vissa områden börjar dock variatio-
nerna att minska eftersom flera destinationer 
utvecklar året-runt-turism.

Turism
Kundgruppen turism består av företag och 
organisationer som erbjuder tjänster och 
upplevelser till sina kunder turisterna. 

Med turister menas både fritidsresenärer  
(hälsa på släkt och vänner, friluftsliv, evene-
mang, shopping etcetera) och de som gör läng-
re resor i tjänsten i form av konferenser, kon-
gresser, mässor och så vidare.

Trots finanskrisens och lågkonjunkturens  
effekter under 2009 ökade turismens totala 
omsättning med drygt sex procent till över  
251	 miljarder	 kronor.	 Både	 sysselsättningen	
och exportvärdet, det vill säga utländska besö-
kares	 konsumtion	 i	 Sverige,	 fortsatte	 att	 öka	
kraftigt och bidrog därmed till att skapa tillväxt 
i	Sverige.

Turistnäringen bedriver verksamhet både i 
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”Det ska vara lätt att planera,  
boka och betala sin resa.”
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•	 Det behöver bli lättare att ta med sig cykeln 
på buss och tåg och att enkelt låsa sin cykel 
vid olika resmål. Det bör också bli lättare 
att låsa in sitt bagage vid dessa resmål.

Resande	med	mervärde	och	miljötanke
•	 Bra	och	upplevelserika	vägar	och	järnvägar	

samt goda parkeringsmöjligheter.  
•	 Att marknadsföra vägar på ett mer turist-

anpassat sätt än i dag.
•	 Att utveckla extraordinära rastplatser kan 

skapa mervärde för resenärerna.
•	 En framtidsvision om resande behövs.  

I dag handlar mycket resande om att ut- 
härda, inte uppleva.

•	 Att kunna erbjuda besökarna miljö- 
anpassade och säkra resor.

Information	
•	 Att skyltning, biljettsystem och informa-

tion i högre utsträckning erbjuds på fler 
språk.

•	 Använda nya former av medier och infor-
mationskällor.

•	 Utveckla	samarbete	med	turistnäringen	så	
att etablerade kundkanaler kan användas.

Dialog	och	likvärdigt	bemötande
•	 Bra	samarbete	med	Trafikverket	och	andra	

styrande enheter samt inflytande vid pla-
nering.

•	 Ett likvärdigt bemötande och rimliga vill-
kor i alla delar av landet. Det gäller såväl 
skattesystem, lagar och förordningar som 
skyltning, underhåll och investeringar i  
infrastruktur. 

Behov
Behoven	 inom	 denna	 kundgrupp	 handlar	 om	
att infrastrukturen fungerar som den ska. Det 
ska vara lätt för turisterna att resa och hitta 
fram till sina besöksmål, vilket färdsätt de än 
väljer. Det finns ett stort behov av statligt enga-
gemang inom destinationsutveckling. Att sam-
ordna transportsystemets utveckling med 
branschens utbyggnad och utveckling av desti-
nationer är kritiskt. 

Kapacitet	och	hållbara	resor
•	 God infrastruktur med god vägvisning, 

skyltning och information.
•	 God kapacitet på vägar och järnvägar, väl 

fungerande bytespunkter och bra rast-
platser. 

•	 Lokala	transportlösningar	på	destinatio-
nen. 

•	 Lätt	att	planera,	boka	och	betala	sin	resa.
•	 Att tänka på infrastrukturen ur ett interna-

tionellt perspektiv. Det är viktigt att 
besökare	kan	resa	in	och	ut	ur	Sverige	på	
ett enkelt och bra sätt.

•	 Att transportsystemet anpassas för att 
stötta turistnäringen bättre. I dag är 
infrastrukturen mer anpassad till ett 
varuproducerande samhälle och inte ett 
tjänstesamhälle.

•	 Att underlätta för den ökande cykelturis-
men – sammanhängande stråk och nät 
behövs.

75%

12%

6%
2%

4%

Inhemsk turism med övernattning

Bil
Tåg
Buss
Flyg
Övrigt

Turism 251,7 miljarder kronor: 

Svenska affärsresenärer 43,6 mkr
Svenska fritidsresenärer 114,5 mkr
Utländska besökare 93,6 mkr

Källa: ”Fakta om svensk turism, 2009”
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olika former av upplevelser och därmed öka 
mervärdet på resan. Exempel på detta kan 
vara tågresor med upplevelser, till exempel 
filmvisning, spel, lotterier och gym.

Ännu	 en	 trend	 är	 estetisering.	 Estetiskt	 till-
talande miljöer när det gäller infrastruktur 
blir	 allt	 viktigare	 för	 besökarna.	 Undersök-
ningar visar dessutom att vackra och väl- 
planerade vägmiljöer är säkrare än de som är 
fula och ostrukturerade.

Utmaningar och trender
Turistnäringen är en relativt ung näring, i alla 
fall som industri inom tjänstesektorn. Det är 
först på senare tid som branschen är samlad 
och	 arbetar	 utifrån	 gemensamma	 mål.	 Sam- 
tidigt är det den näring som nu ökar mest i om-
sättning, och den är redan större än jordbruk, 
skogsbruk, yrkesfiske och gruvnäring tillsam-
mans. En av de viktigaste framgångsfaktorerna 
är ett väl fungerande transportsystem som kla-
rar turistströmmarna, som är lätt att hitta i och 
som har ett lättöverskådligt utbud av trafik. 

Framöver	ökar	 turismen	 i	Sverige	och	fler	ut-
ländska turister hittar hit. Mångfalden i sam-
hället ökar också. Allt fler människor begrän-
sas av språket när det kommer till skyltning,  
biljettsystem och trafikinformation. Därför är 
det nödvändigt att sådan information erbjuds 
på fler språk än i dag.

Upplevelsesamhället	 är	 en	 annan	 trend	 och	
upplevelseindustrin har mycket hög tillväxt i 
vårt land. Aktörerna kommer på flera sätt att 
försöka attrahera besökare genom att skapa 

22,7

9,5

8,6

4,2
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2,5

Luftfart
Landtransporter
Resebyråer
Hyrbilar
Sjöfart
Järnväg

Transport: 50,6 miljarder kronor

37,935,6

Boende & restaurang: 73,5 miljarder kronor

Boende
Restaurang

15

8,1 Kultur/rekreation
Övriga tjänster

Kultur & tjänster: 23,1 miljarder kronor

50,9

27,3

26,2
Övrighandel
Livsmedel
Drivmedel

Varuhandel: 104,5 miljarder kronor

Fördelning av turismens totala konsumtion 2009 (miljarder kronor)

Källa: ”Fakta om svensk turism” - Turismens effekter på ekonomi och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan, 2009, Tillväxterverket
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anläggning, farligt gods samt skogsindustri. 
Gruppen innefattas också av konsumentvaru- 
och livsmedelsindustrin med parti- och detalj-
handel.

Transportköpare
Transportköpare är företag som planerar 
och köper transporter. 
I kundgruppen ingår bas- och processindu-
strin: verkstad, gruva, stål och metall, bygg och 
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” Det finns förbättringspotential i drift och  
underhåll, i synnerhet under vinterhalvåret.”
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•	 Att förenkla och göra processen för till- 
delning av tåglägen effektivare.

•	 Fler smarta lösningar, till exempel diffe-
rentierad hastighet.

•	 Att politiskt beslutade planer för infra-
strukturen genomförs på utsatt tid. 

Behov
Transportköparna har många behov. Nyckel-
orden är kostnadseffektivitet, framkomlighet, 
trygghet och säkerhet.

Kapacitet	och	punktlighet
•	 Tillgång till kostnadseffektiva, pålitliga 

och hållbara transporter.
•	 Vägar och järnvägar av god kvalitet som tål 

längre, bredare och tyngre transporter. Det 
är viktigt att järnvägar klarar minst 25 tons 
axellast och att vägarna har god bärighet. 

•	 Effektiv varudistribution i tätort.

Information	och	dialog
•	 Information om långsiktigt planerade  

åtgärder i transportsystemet.
•	 Att ha arenor för utbyte av erfarenheter 

och för att kunna påverka planering och 
skötsel av infrastrukturen.

•	 Information om godset och var det be-
finner sig.

Omlastning
•	 Att transporter och omlastning av gods kan 

ske effektivt och skadefritt.

Övrigt
•	 Att farligt gods ska kunna transporteras 

med god säkerhet.

Avgående sändningar 2009

Trafikslag Andel
vikt

 

Andel
värde

 Väg 71% 70%

Väg och Sjöfart 7% 14%

Luftfart eller luftfart i 
kombination med annat 
trafikslag 

0% 4%

Järnväg eller järnväg i 
kombination med annat 
trafikslag 

13% 5%

Sjöfart 8% 3%

Okänt 1% 3%

100% 100%

Ankommande sändningar 2009

Trafikslag Andel
vikt

 

Andel
värde

 Väg 11% 29%

Väg och Sjöfart 17% 32%

Luftfart eller luftfart i 
kombination med annat 
trafikslag 

0% 8%

Järnväg eller järnväg i 
kombination med annat 
trafikslag 

3% 5%

Sjöfart 66% 22%

Okänt 2% 5%

100% 100%

Källa: Trafikanalys
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ställning av Trafikverket för nya förändringar 
efterfrågas, det vill säga flexibilitet kombinerat 
med strategiskt arbete. Dessutom bör en hög 
regional och lokal närvaro prägla Trafikverket. 

En stark trend är ökade krav på väl fungerande 
transporter och trafikslagsövergripande tran-
sportsystem. Många företag arbetar hårt för att 
minska ledtiderna och det kommer att ställa 
ökade krav på klanderfritt underhåll av infra-
strukturen.

En annan trend är att kunderna vill ha mer för-
utsägbara transporter. Att transporten tar tid är 
en sak, men nu och framöver vill man veta ex-
akt hur lång tid den tar. Att inte veta hur långa 
förseningarna blir upplevs mycket negativt.

Andra trender är tanken om hela transport- 
kedjan och den ökade medvetenheten om mil-
jön. Intermodala omlastningspunkter blir allt 
viktigare för industrin, för att omlastningar 
mellan olika transportsätt ska kunna ske snabbt 
och smidigt. Klimatdebatten är en stark på- 
drivare, där mer av godstransporterna kan 
komma att läggas på järnväg.

Globalisering och eftersträvan av stordrift- 
fördelar får tydliga effekter på transport- 
systemet. Dessutom sker förändringarna i allt 
snabbare takt.

Utmaningar och trender
Transportköparnas högsta prioritet är att  
deras gods kommer fram i tid. Trafikverket an-
ser också att punktlighet är viktigt och därför 
arbetar vi kontinuerligt med att förbättra den.  

Att föra en dialog kring trafikslagsövergrip- 
ande godstransporter är en av Trafikverkets 
viktigaste uppgifter. Regelverk, prioriteringar 
av drift och underhåll samt förändringar i in-
frastrukturen bör behandlas i samverkan med 
alla berörda.

Trafikverket styr över användandet av drift- 
och underhållsmedlen och har stort inflytande 
över förändringar i infrastrukturen, men kan 
också bidra med förslag till regeländringar som 
påverkar transportsystemet. Trafikverket styr 
en viss del av regelverket och dess tillämpning.

Det är också viktigt att lyfta fram att miljö-
vänliga transporter kan vara kostnadseffektiva. 
Ofta kan positiva miljöeffekter uppnås genom 
effektiviseringar i logistikkedjan, som till ex-
empel ökade fyllnadsgrader och färre tom-
transporter. 

Förväntan är stor på vad Trafikverket kan göra 
för att åstadkomma trafikslagsövergripande 
och effektiva transportkedjor, med goda an-
slutningar till välutvecklade transportnoder 
som hamnar och terminaler. En snabbare om-

”Varuförsörjning är viktig för att  
medborgarnas vardag ska fungera”
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sportförmedlare ingår speditörer och logistik- 
företag. Transporter som denna kundgrupp 
genomför är långväga och kortväga transporter, 
varudistribution, citylogistik samt transporter 
till	 och	 från	 hamnar	 och	 terminaler.	 Även	 
terminaloperatörer kan räknas in i denna grupp.

Transportutförare
Kundgruppen består av transportföretag 
och transportförmedlare för väg- och järn-
vägstransporter. 
I begreppet transportföretag ingår bransch- 
organisationer, järnvägsföretag, åkerier, bud- 
firmor och lastbilscentraler. I begreppet tran-
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” Godset ska komma fram i rätt tid,  
oskadat och till rätt pris.”
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Information	och	dialog
•	 Snabb	information	vid	störningar	i	trafi-

ken.
•	 Att få hjälp med standardiserade system 

som stöder ett trafiksäkert och miljöan-
passat	körsätt.	Systemen	kan	med	fördel	
vara integrerade i generella trafikinforma-
tionssystem.

•	 Snabbare	och	enklare	hantering	av	ären-
den, till exempel dispenser.

•	 Att nya tekniska informationssystem ut-
vecklas och införs. 

•	 En ökad dialog i planeringsprocessen. 
Transportutförarna vill kunna påverka 
prioriteringar även när det gäller drift och 
underhåll av vägar och järnvägar. 

Övrigt
•	 Tydlig och enkel hantering av regelverk. 

Det bör vara regelverk som harmoniserar 
med	EU.	Samma	tolkning	och	tillämp-
ning	av	reglerna	i	EU:s	alla	medlemsstater	
efterfrågas. 

•	 Informationen om regeländringar bör bli 
bättre.

•	 Det trafikslagsövergripande perspektivet 
behöver bli tydligare. 

•	 Tätare rastmöjligheter på vägnätet, samt 
trygga rast- och uppställningsplatser.

•	 Bättre	förutsättningar	för	effektiva	inter-
nationella transporter. Det kräver bland 
annat en harmonisering av järnvägen i 
Europa, enklare tullhantering och elektro-
niska fraktsedlar. Exempelvis har länder i 
dag olika signalsystem, spårvidd, strömför-
sörjning, språk etcetera.

•	 Att Trafikverket agerar neutralt och rätt-
vist vid tilldelning av tåglägen.

Behov
Behoven	som	denna	kundgrupp	har	är	många	
och omfattande. En del av dem är exakta, till 
exempel behovet om trygga rast- och uppställ-
ningsplatser. Andra behov är väldigt breda och 
kan omfatta dialog kring olika processer. 

Kapacitet	och	punktlighet
•	 Att investeringar görs i ett stråkperspektiv 

för kompletta och robusta transportkedjor.
•	 Trafikverket bör arbeta för att mer pengar 

satsas på att komplettera och utveckla 
infrastrukturen och på att åtgärda brister i 
järnvägsnätet. 

•	 Dubbelspår, hastighetshöjande åtgärder 
och elektrifiering är viktiga frågor.

•	 Vägar och järnvägar av god kvalitet som 
bör tåla längre, bredare och tyngre trans-
porter. 

•	 Klarhet i vilka strategiska hamnar och 
kombiterminaler som Trafikverket ska 
satsa på. Tillgång till en väl fungerande 
infrastruktur till hamnar och andra viktiga 
noder.

•	 Tillgängliga och effektiva omlastnings-
punkter, inte minst i storstadsregionerna. 

•	 Att underhåll och standard på väg och 
järnväg upprätthålls för att undvika stör-
ningar, något som är särskilt viktigt vinter-
tid.

•	 Om störningar uppstår är det viktigt att 
åtgärder snabbt sätts in för att röja hinder.

•	 Tid och utrymme för till exempel for-
donsuppställning, rangering av fordon och 
akutreparation i anslutning till tåglägena.

•	 Att underhåll och standard på vägar inte är 
länsberoende.
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Godstransportarbete i Sverige,  
miljarder tonkilometer
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Ytterligare en utmaning när det gäller miljö 
är distributionen av biodrivmedel och för-
delningen av laddningsstationer. Det är en 
av framgångsfaktorerna för att koldioxid- 
utsläppen från vägtransporterna ska kunna 
minska. Framtiden innebär sannolikt fordon 
som går på olika typer av drivmedel. Detta 
kräver en plan för distribution av alla typer av 
bränslen och el, regionalt och i huvudstråken, 
men även internationellt i gröna korridorer. 
Även	 trenden	 om	 ökad	 informationstillgäng-
lighet kommer att vara viktig framöver. Detta 
gäller all slags information som rör transport-
systemet.

Kraven på väl fungerande transporter och 
transportsystem kommer att öka framöver. 
Därmed förstärks också behovet av att under-
hållet av infrastrukturen fungerar klanderfritt.

Utmaningar och trender
En ökad dialog med transportutförarna är vik-
tig, framför allt när det gäller trafikslagsöver-
gripande lösningar. Vi behöver utöka dialogen 
i hela kedjan från den långsiktiga planeringen 
till daglig drift.

Framkomligheten på vår infrastruktur är högt 
prioriterad. Det gäller allt från att bygga bort 
flaskhalsar på de tunga godsstråken till för-
stärkningsåtgärder i det mer finmaskiga nätet, 
men också att transportsystemet underhålls 
och sköts så att tillförlitligheten ökar. Förut-
sägbarheten och bättre utnyttjande av befintlig 
infrastruktur är därför mycket viktigt. 

En trend i framtiden är ökat behov av förutsäg-
barhet. Man vill veta hur lång tid transporten 
kommer att ta. Den ska fungera hela vägen från 
dörr till dörr och omlastningar måste kunna 
ske smidigt.

En annan trend är att gå från miljömedvetande 
till miljöbeteende. Inom näringslivet vill allt 
fler företag minska miljöpåverkan och ställer 
därför krav på transporter som stämmer över-
ens med detta. 
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Vägverket kundgruppsdokument Näringsliv, publikation 2007:130

Vägverket kundgruppsdokument Medborgare, publikation 2007:131 

Medborgarnas behov i transportsystemet: rapport 2010−09−14
Undersökning	gjord	för	Trafikverket,	utförd	av	AB	Stelacon,	Stockholm.	
Rapporten baseras på litteraturstudier (Vägverkets kundgruppsdokument 
2007) samt diskussioner med fokusgrupper.

Näringslivets behov i transportsystemet: rapport september 2010
Undersökning	gjord	för	Trafikverket,	utförd	av	AB	Stelacon,	Stockholm.	
Rapporten baseras på litteraturstudier (Vägverkets kundgruppsdokument 
2007) samt djupintervjuer utförda med representanter från olika företag 
inom transport och logistikbranschen. 

Omvärldsanalys för Trafikverket − Framtida kundbehov
Genomförd	av	Peter	Siljerud,	Futurwise,	Stockholm,	september	2010.

Från patient till medborgare 
En nationell handlingsplan för handikappolitiken, prop. 1999/2000:79

Ökad säkerhet på motorcykel och moped
Trafikverket 2010

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/12/26/04/5bf743c4.pdf

www.scb.se

Trivectors ”Barns och ungdomars resvanor − en resvaneundersökning bland 
6-15 åringar i olika stora orter”, 2007

Kollektivtrafikbarometern

Trafikslagsövergripande planeringsunderlag för Trafikverkets godsstrategi
Trafikverket 2011

Bakgrundsmaterial  
– källförteckning
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