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innovativa lösningar inom kollektivtrafikområdet, såväl nationellt som internationellt. I uppdraget ska 

också olika landsbygders speciella förutsättningar samt kvinnors och mäns möjligheter att resa med 
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Abstract 

In the budget proposal for 2016, Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) was 

tasked with implementing a study on effective and innovative solutions that can enhance people’s 

willingness and ability to use public transport in rural areas in Sweden. The commission should 

implement an environmental analysis and describe the present situation. This includes highlighting 

good examples of efficient and innovative solutions within the public transport area, both national and 

international. The commission will also consider how conditions differ between various rural areas, as 

well as women’s and men’s opportunities to travel by public transport. Furthermore, new opportunities 

for managing open data and digitalisation should be highlighted. The commission is reported in 

November 2017.  

The results are based on four different studies that are documented in four publications. The present 

final report presents a summary of important conclusions from the commission. 
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Förord 

Det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa ett samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet (Regeringens 

proposition 2008/09:93). Transportsektorns utsläpp och miljöpåverkan ska minska (Regeringsbeslut, 

2016). Ett långsiktigt hållbart transportsystem ställer krav på ökad användning av kollektiva 

färdmedel. En väl utformad transportförsörjning bidrar till en fungerande arbetspendling och därmed 

till en förbättrad matchning på arbetsmarknaden. Kollektivtrafik är viktigt för att minska 

transporternas miljöpåverkan och öka tillgängligheten i hela landet, bland annat genom en bättre 

fungerande arbetspendling. Regeringen anser att det är viktigt att staten bidrar till att förbättra 

förutsättningarna för kollektivt resande. För att främja regional tillväxt och goda levnadsvillkor på 

Sveriges landsbygd föreslår regeringen satsningar för kollektivtrafik i landsbygd samt på förbättrat 

vägunderhåll respektive järnvägsunderhåll.  

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) fick i budgetpropositionen för 2016 i uppdrag att 

genomföra en studie om effektiva och innovativa lösningar som kan öka medborgarnas vilja och 

möjlighet att utnyttja kollektivtrafiken på landsbygd. I uppdraget ingår att genomföra en omvärlds-

analys och beskriva nuläget. I detta ingår att lyfta upp goda exempel på effektiva och innovativa 

lösningar inom kollektivtrafikområdet, såväl nationellt som internationellt. I uppdraget ska också olika 

landsbygders speciella förutsättningar samt kvinnors och mäns möjligheter att resa med kollektivtrafik 

beaktas. Olika områden för innovativa lösningar inom uppdraget kan vara samåkning, anropsstyrd 

trafik och bilpooler. Ett område som särskilt bör belysas är nya möjligheter att hantera öppna data och 

digitalisering. Uppdraget avrapporteras i november 2017. Kostnaderna för uppdraget ska belasta VTI:s 

förvaltningsanslag som för ändamålet höjdes efter regeringens förslag i budgetpropositionen för 2016 

(Regeringens proposition 2015/16:1) 

Uppdraget resulterade i fyra olika delstudier som finns dokumenterade i fyra publikationer (bilaga 1–

5). Föreliggande slutrapport är en sammanställning av uppdragets viktigaste resultat.  

Författaren vill framföra ett tack till John Hultén som har läst och gett värdefulla synpunkter på 

rapporten i samband med vetenskapligt granskningsseminarium. 

Linköping, november 2017 

 

Jessica Berg 

Projektledare 
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Kvalitetsgranskning 
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genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Forskningschef Åsa Aretun har därefter granskat och 

godkänt publikationen för publicering 23 november 2017. 

 

 

Quality review 

Review seminar was carried out on 10 November 2017 where John Hultén reviewed and commented 

on the report. Jessica Berg has made alterations to the final manuscript of the report. The research 

director Åsa Aretun examined and approved the report for publication on 23 November 2017. 
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Sammanfattning 

En studie om effektiva och innovativa lösningar för kollektivtrafik på landsbygd. 

Sammanställning av resultat från regeringsuppdrag. 

av Jessica Berg (VTI) 

 

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) fick i budgetpropositionen för 2016 i uppdrag att 

genomföra en studie om effektiva och innovativa lösningar som kan öka medborgarnas vilja och 

möjlighet att utnyttja kollektivtrafiken på landsbygd. Syftet med studien är flerfaldigt. Den ska:  

 Lyfta goda exempel på effektiva och innovativa lösningar inom kollektivtrafikområdet, både 

nationellt och internationellt. Olika områden för innovativa lösningar inom uppdraget kan vara 

samåkning, anropsstyrd trafik och bilpooler.  

 I analysen utgå från olika grupper av kvinnors och mäns vilja och möjligheter att använda 

kollektivtrafik. 

 Beakta nya möjligheter att hantera öppna data och digitalisering.  

 Beakta olika landsbygders speciella förutsättningar 

Resultatet bygger på fyra olika delstudier som finns dokumenterade i fyra publikationer. Delstudierna 

innehåller en kartläggning av resande i lands- och glesbygd, en internationell litteraturstudie, 

intervjuer och enkäter riktade till regionala kollektivtrafikmyndigheter, dokumentstudie över befintliga 

och genomförda projekt i svenska landsbygder samt intervjuer med personer boende i olika 

landsbygder i Sverige. Genom kombinationen av olika metoder och empiriska underlag har flera 

perspektiv kunnat lyftas fram. Föreliggande slutrapport är en sammanställning av delstudiernas 

viktigaste resultat.  

Flera olika typer av lösningar har identifierats. I princip är samtliga lösningar innovativa eftersom de 

riktar sig till nya grupper eller införs i områden där de tidigare aldrig har förekommit. Det är svårt att 

bedöma i vilken grad lösningarna verkligen har uppnått de mål som var tänkta. Regionerna uppfattar 

att vissa lösningar är effektiva medan andra har varit kostsamma och lagts ned. Det finns dock få 

dokumenterade utvärderingar som faktiskt visar hur många nya resenärer som har prövat tjänsten, om 

resenärerna har gått tillbaka till bilen efter en tid och vad lösningen har kostat i jämförelse med andra 

alternativ.  

Följande lösningar har identifierats: 

Anropsstyrd trafik är beställningstrafik som kan ha olika benämningar såsom byabuss, flextrafik, 

ringbil eller närtrafik. Trafiken kan organiseras genom fasta eller flexibla tidtabeller, fasta eller 

flexibla linjedragningar, fasta eller flexibla påstigningsplatser (från bostaden eller från en hållplats) 

samt genom att resor måste beställas en tid i förväg. Det kan finnas begränsningar för hur många resor 

som en och samma resenär får göra under en månad. Resenären kan önska en tid för resan men om 

trafiken samordnas med färdtjänst och sjukresor kan tiden förskjutas. Det är inte särskilt effektivt för 

arbetspendling men kan passa dem som har ett mer flexibelt dagsschema.  

Anropsstyrd trafik är i viss mån en effektiv lösning. Eftersom trafiken endast körs när det finns en 

faktisk efterfrågan är det kostnadseffektivt. Höga kostnader per beställning riskerar dock att leda till 

alltför höga totala kostnader om trafiken används för mycket. Utformning av trafiken och resenärernas 

särskilda behov har betydelse för hur effektivt anropsstyrd trafik är för resenärerna. För dem som inte 
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reser särskilt ofta kan det vara en bra lösning. Om det är effektivt beror också på var och hur 

anropsstyrd trafik utförs.  

Starka stråk kan vara ett reellt alternativ till bilen eftersom linjerna har rätats ut och resan går snabbare 

än om bussen kör in i flera byar. Förutom bussar så spelar även järnvägen en stor roll för starka stråk-

lösningar. Starka stråk anses vara effektivt för resenärer då resan går relativt snabbt och för utföraren 

då snabba resor lockar till sig resenärer och kan minska bilåkandet. Det finns dock exempel som visar 

att uträtning av linjer kan få negativa konsekvenser för dem vars busshållplats i bygden läggs ner och 

de får längre avstånd till hållplatsen. 

Samordning av olika trafikformer och tjänster. Att öppna skolskjutsar för allmänheten kan vara ett 

alternativ för att tillhandahålla trafik till knutpunkter, och göra dem sökbara i reseplanerare. Sam-

ordning av olika trafikformer och tjänster kan vara en kostnadseffektiv lösning, eftersom flera 

organisationer delar på kostnaderna för trafiken. Det är också effektivt ur ett kundperspektiv eftersom 

flera resenärsgrupper har möjlighet att resa. Det kan dock vara negativt för små skolbarns säkerhet.  

Samordning av kollektivtrafik och andra former av service såsom leverans av mat, post och andra 

varor är också viktigt för att ”hela resan” och vardagens alla aktiviteter ska kunna genomföras. Även 

kollektivtrafik mellan länen behöver samordnas för att kunna erbjuda effektiv kollektivtrafik mellan 

huvudorter. Gemensamma beställningscentraler för olika transportkategorier kan minska kostnaderna 

för olika trafikhuvudmän och göra det enklare för resenärerna att beställa resor. 

Samåkning har potential att öka i och med att ny digital teknik kan underlätta koordinering, bokning 

och betalning för resor. Organiserad samåkning kan drivas på flera sätt och vara ett mellanting mellan 

samåkning, bilpooler och kollektivtrafik. Den största utmaningen med samåkning är dock att få 

människor att vilja samåka. När samåkning fungerar borde det vara en kostnadseffektiv lösning för 

resenärerna eftersom de delar på kostnaderna för resan. Det kan också vara ett tidseffektivt alternativ 

till kollektivtrafik om resenärerna själva kan komma överens om lämplig plats för upphämtning.  

Marknadsföring av nya projekt och linjer. Marknadsföring eller information om förändringar bör 

förslagsvis ske via sociala medier. Vidare behöver människor få möjlighet att testa hur nya lösningar 

fungerar i vardagen. Prova-på-kort på kollektivtrafiken är en sådan möjlighet.  

Gratis kollektivtrafik. Att erbjuda gratis kollektivtrafik är ett ekonomiskt incitament för att öka 

marknadsandelar från bilen och/eller för att öka mobiliteten och tillgängligheten hos personer med låg 

inkomst. I vissa regioner i Sverige och i andra länder erbjuds gratis kollektivtrafik särskilt för äldre 

personer. 

I uppdraget har analysen utgått ifrån både kvinnors och mäns resande och förutsättningar för mobilitet. 

Internationell forskning visar att det finns vissa skillnader i mobilitet mellan kvinnor och män som bor 

på landsbygd. Ofta är det kopplat till ojämlik tillgång till bil och benägenhet att använda kollektiv-

trafik. Intervjustudiens resultat tyder inte på några skillnader mellan männens och kvinnornas 

möjligheter att använda kollektivtrafik. Det är arbetsplatsens lokalisering, arbetets karaktär och 

tillgång till kollektivtrafik som är avgörande för färdmedelsval i de hushåll där någon eller några har 

intervjuats.  

Möjligheter till att använda öppna trafikdata från alla aktörer i transportsystemet och digitaliserings-

tjänster har beaktats. Resenärer ska kunna söka, boka och betala för både allmän kollektivtrafik och 

olika former av anropsstyrd trafik i samma app. Det kräver att olika tekniska moduler och databaser 

kopplas ihop. Införandet av nya digitaliserade tjänster bromsas av regionernas långa upphandlings-

perioder. Öppna data används i mycket liten utsträckning för transporter på landsbygd. Endast ett 

pågående projekt där detta sker i dagsläget har hittats. Att tillgängliggöra öppna trafikdata är ett 

långsiktigt pågående arbete som inte ännu har fått genomslag i verkligheten.  

Landsbygder i Sverige skiljer sig åt väsentligt. Regionerna har olika geografiska förutsättningar för att 

tillhandahålla kollektivtrafik på landsbygd. En glest befolkad region med långa avstånd mellan 
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tätorterna har svårare att tillhandahålla effektiv kollektivtrafik för alla jämfört med en region där flera 

tätorter ligger längs ett stråk. Landsbygders olika karaktär har också betydelse för hur de som bor där 

strukturerar sin vardag och vilka transportmedel de använder. I vissa landsbygder finns det inte 

(längre) handel, service och skolor. Det innebär att långa avstånd måste överbryggas för att få tillgång 

till resurser som individen behöver för att få vardagen att fungera.  

De generella slutsatserna av uppdraget är att kollektivtrafik på landsbygd används i ringa utsträckning 

sett till den totala andelen av befolkningen. Det finns dock människor som är beroende av en 

fungerande kollektivtrafik för att kunna ta sig till arbete, skola och andra aktiviteter. Bilen är det 

dominerande färdsättet men lyfts fram både som oumbärlig och som problematisk. Att så många 

använder bil idag är en av de viktigaste orsakerna till att kundunderlaget för kollektivtrafiken på 

landsbygder är knappt. Den frekventa bilanvändningen på landsbygd kan ses som ett problem men 

också som en resurs. Här kan det finnas en potential för delningsekonomi att fungera i form av 

samåkning, bilpooler, bildelningstjänster och genom att koppla privata förare till kollektivtrafik-

utbudet. En viktig slutsats är att kollektivtrafik i traditionell mening inte självt kan bidra till ökad 

mobilitet och tillgänglighet. Det ställer krav på att flera olika trafikformer görs tillgängliga och 

integreras i samma system. Delstudiernas resultat har genererat ett antal nya forskningsfrågor som 

behöver lyftas i framtida forskningsprojekt. Till exempel: Hur ser mobiliteten ut hos förvärvsarbetande 

personer med funktionsnedsättning, som bor på landsbygder med lågt kollektivtrafikutbud? Vilka best-

practises finns för samordning av olika transportformer? Och hur kan arbetsresor och turistresor med 

kollektivtrafik till landsbygd öka?  
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Summary 

A study of effective and innovative solutions for public transport in rural areas. Final report 

from a government commission. 

by Jessica Berg (VTI) 

 

In the budget proposal for 2016, Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) was 

tasked with implementing a study on effective and innovative solutions that can enhance people’s 

willingness and ability to use public transport in rural areas in Sweden. The purpose of the study is 

multiple. It shall: 

 Highlight effective and innovative solutions for public transport, both nationally and 

internationally. Demand-responsive transport, car sharing, and car-pooling have been 

identified as specific areas of exploration within the study. 

 Base the analysis on different groups of women and men's willingness and opportunities to use 

public transport. 

 Consider new opportunities for managing open data and digitalisation. 

 Consider how conditions differ between various rural areas. 

The results are based on four different studies documented in four separate publications. The studies 

include a survey of transport in rural areas, an international literature study, interviews and surveys 

aimed at regional public transport authorities, a document study of existing and implemented projects 

in Swedish rural areas, and interviews with people living in different rural areas in Sweden. By 

combining different methods and empirical bases, several perspectives have been highlighted. The 

present final report is a summary of the most important results of the part-studies. 

Several different types of solutions have been identified. Basically, all solutions are innovative 

because they target new groups or are introduced in new areas. It is difficult to evaluate the extent to 

which the solutions have really achieved the intended goals. The regions perceive that some solutions 

are effective while others have been costly and put down. However, there are few documented 

evaluations that show if the solutions have attracted new customers, if the passengers have returned to 

the car after some time and the costs of the solutions compared to other options. The following 

solutions have been identified: 

Demand- responsive transport, DRT, is transport that needs to be ordered in advance. It has many 

terms such as rural buses, flexible buses, call-a-car or local traffic. The traffic can be organised 

through fixed or flexible time-tables, fixed or flexible routes, fixed or flexible bus stops (from the 

passenger’s home or from a bus stop) and by requiring the passenger to book in advance. In some 

cases, the number of trips one passenger can make during one month are limited. Further, the 

passenger may wish to travel at a certain time but if the transport is coordinated with special transport 

services or patient transport services, times can change. This is not very effective for commutors but 

can suit those who have a more flexible daily schedule. There are few documented evaluations of 

demand-responsive transport that shows if it is effective for public transport providers and for 

travellers. 

Demand responsive transport is an effective solution to a certain extent. It is cost-effective because the 

traffic only runs when there is an actual demand. However, there are high costs per trip which can lead 

to excessively high costs if the traffic is used too much. How the traffic is organised, and the special 
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needs of travellers is important for how efficient DRT is for the traveller. It can be a good solution for 

those who do not travel very often. Whether it is efficient also depends on where and how DRT is 

implemented. 

High-demand routes can be a real alternative to the car because the routes have been straightened out 

and the journey time is shorter than if the bus route runs through several villages. In addition to buses, 

railway traffic also plays a major role for high-demand route solutions. High-demand routes are 

considered effective for travellers as the journey becomes relatively fast. They are also seen as 

effective for the suppliers because fast journeys attract travellers and can reduce car travel. 

Coordination of different forms of transport and services. The journey between the home and the 

transport hub is often crucial for a traveller’s choice of transport mode. When there is no existing 

public transport to transport hubs the car often is the only option in terms of travel between home and 

work. Opening school buses for the public is one solution that would provide transport to transport 

hubs and make them searchable in travel planners. Coordination of different modes of transport may 

have the potential to reduce the region’s transport costs and increase the range of transport for citizens. 

Coordination of public transport and other forms of services such as food delivery, postal and other 

goods services are also important for carrying out the “whole journey” and everyday activities. Public 

transport between the counties must also be coordinated to provide efficient public transport between 

main towns. Common central booking services for different transport categories can reduce the cost of 

different transport suppliers and make it easier for travellers to book transport services.  

Car-sharing has the potential to increase as new digital technologies can facilitate coordination, 

booking and payment for travel. Organised car-sharing can be operated in several ways and be a mix 

between car-sharing, car pools and public transport. However, the greatest challenge is to get people to 

share cars. It could be a cost-effective solution for travellers because they share the cost of the trip. It 

can also be a time-effective alternative to public transport if travellers themselves can agree on the 

appropriate pick-up location. 

Marketing of new projects and services. Marketing or information about changes should be made via 

social media. Furthermore, people must have the opportunity to test how new solutions will work in 

their everyday life. Free trial cards for public transport would be one such opportunity. 

Free public transport. Offering free public transport is an economic incentive to increase market share 

compared to car use and/or to increase mobility and accessibility among people within a low income 

bracket. In some regions in Sweden, and other countries, older people are offered free access to public 

transport. 

In the analysis, both women's and men's travel and preconditions for mobility have been considered. 

International research shows that there are some mobility differences between women and men in rural 

areas. It is often associated with unequal access to the car and the propensity to use public transport. 

The interviews with people living in rural areas do not indicate any differences between men’s and 

women's use of public transport. It is rather the location of workplace, nature of work and access to 

public transport that is crucial for the transport mode choices in households where one or more persons 

have been interviewed. 

How to use open traffic data from all actors within the transport system and digital services have been 

considered. Travellers should be able to search, book and pay for both public transport and different 

types of DRT in the same app. It requires that different technical modules and databases are linked 

together. The introduction of digitalised services is slowed down by procurement periods. There are 

few projects where open traffic data is in use. Only one ongoing project have been found. Making 

open data accessible is a long-term ongoing work that has not yet had a real impact.  

There are significant differences between rural areas in Sweden. The regions have different geographic 

preconditions for providing public transport in rural areas. It is more difficult for a sparsely populated 
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region with long distances between towns to provide public transport for all, compared to a region 

where several towns are located along a route. The different characters of rural areas also have an 

impact on how those who live there structure their everyday lives and their transport mode choices. In 

some rural areas there are no longer any shops, services or schools. This means that long distances 

need to be travelled daily to access the resources needed for everyday life.  

The general conclusions of the commission are that public transport in rural areas is used to a limited 

extent in relation the total proportion of the population. However, there are people who depend on 

public transport to travel to work, school and other activities. The car is the dominant transport mode. 

For the users, it is both indispensable and problematic. The fact that so many people use a car today is 

one of the main reasons why the customer base for public transport in rural areas is scarce. The high 

car ownership can however be a resource. There is a potential for a sharing economy to work in the 

form of car-sharing, car-pools, and by connecting private drivers to public transport services. One 

important conclusion is that traditional public transport cannot contribute to increased mobility and 

accessibility by itself. It requires that multiple transport modes are made available and integrated into 

the same system. The results of the studies have generated several new questions that need to be raised 

in future research projects: What does the mobility look like for people with disabilities who are 

employed and live in rural areas, and with low access to public transport? What are the best practices 

for coordinating different modes of transportation? And how can commuting and transport for tourism 

to rural areas increase by public transport? 
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1. Inledning och syfte 

Tillgången till kollektivtrafik som alternativ till bil är begränsad på landsbygden (prop. 2015/16:1). I 

budgetpropositionen för 2016 föreslår därför regeringen satsningar på kollektivtrafik, samt förbättrat 

underhåll för väg- och järnväg. VTI fick i uppdrag att genomföra en studie om effektiva och 

innovativa lösningar som kan öka medborgarnas vilja och möjlighet att utnyttja kollektivtrafiken på 

landsbygd, vilken presenteras i föreliggande rapport.  

Syftet med studien är flerfaldigt. Den ska:  

 Lyfta goda exempel på effektiva och innovativa lösningar inom kollektivtrafikområdet, både 

nationellt och internationellt. Olika områden för innovativa lösningar inom uppdraget kan vara 

samåkning, anropsstyrd trafik och bilpooler.  

 I analysen utgå från olika grupper av kvinnors och mäns vilja och möjligheter att använda 

kollektivtrafik. 

 Beakta nya möjligheter att hantera öppna data och digitalisering.  

 Beakta olika landsbygders speciella förutsättningar 

I regeringsbeslutet (2016) gällande uppdraget till VTI står att den inledande fasen av studien bör 

inbegripa en omvärldsanalys och beskriva nuläget för kollektivtrafiken på landsbygd. Projektgruppen 

på VTI har bedömt att flera olika datakällor behövs för att genomföra uppdraget och besvara syftet. 

Uppdraget har därför mynnat ut i fyra delstudier som på olika sätt bidrar till detta (bilaga 1 – 5). 

Föreliggande slutrapport är en sammanställning av delstudiernas viktigaste resultat.  

I regeringsbeslutet (2016) står även att står att ”en väl utformad transportförsörjning bidrar till en 

fungerande arbetspendling och därmed till en förbättrad matchning på arbetsmarknaden” samt att 

”kollektivtrafik är viktigt för att minska transporternas miljöpåverkan och öka tillgängligheten i hela 

landet, bl.a. genom en bättre fungerande arbetspendling”. Det är projektgruppens tolkning att det 

främst är resor i vardagen, vilka präglas av resor mellan hem och arbete, som ska studeras.    

1.1. Delstudier och genomförda aktiviteter 

Nedan följer en beskrivning av på vilket sätt de olika delstudierna svarar mot uppdraget och dess syfte 

samt andra aktiviteter som har genomförts inom uppdraget.  

Delstudie 1: Vilka reser med kollektivtrafiken i lands- och glesbygd? Kartläggning av resande. 

Som ett bidrag till omvärldsanalysen och beskrivning av nuläget vad gäller resande på landsbygd 

genomfördes en kartläggning av resande. Syftet var att öka kunskapen om demografin hos 

landsbygdsbor som använder kollektivtrafik och deras resmönster. Ytterligare ett syfte var att ta reda 

på om det finns en systematik i vilka som inte använder kollektivtrafik eller vilka ärenden som 

kollektivtrafik inte används till.  

Delstudie 2: Mobilitet och transportlösningar på landsbygd. En internationell litteraturstudie. 

Även den andra delstudien, en internationell litteraturstudie, bidrar till en omvärldsanalys och 

nulägesbeskrivning. Studiens empiri bygger på artiklar publicerade i internationella tidskrifter. 

Litteraturen som har studerats ger även kunskap om kvinnors och mäns vilja och möjligheter att 

använda kollektivtrafik, samt hur digitala eller andra tekniska lösningar används av olika intressenter.  

Syftet var att få en fördjupad och samlad kunskap om forskning om kollektivtrafik på landsbygd, om 
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mobilitet hos personer boende på landsbygd och om vilka lösningar som finns för framtidens mobilitet 

och tillgänglighet på landsbygden.  

Delstudie 3: Lösningar för kollektivtrafik på landsbygd – det pågående arbetet i Sverige. 

Det övergripande syftet med delstudie 3 var att identifiera goda exempel på lösningar för kollektiv-

trafik i svenska landsbygder. Ytterligare ett syfte är att studera de regionala kollektivtrafik-

myndigheternas arbete med att identifiera lösningar som är både attraktiva för resenärer och 

ekonomiskt effektiva. Denna studie svarar mot uppdraget genom lyfta goda exempel på effektiva och 

innovativa lösningar inom kollektivtrafikområdet på ett nationellt plan. Den svarar även mot 

uppdragets delar om kvinnors och mäns vilja och möjligheter att använda kollektivtrafik samt 

möjligheter med öppna data och digitalisering, ur planerares perspektiv.  

För att besvara studiens syften användes tre empiriska källor: enkätstudie riktad till regionala 

kollektivtrafikmyndigheter, intervjuer med tjänstemän på regionala kollektivtrafikmyndigheter samt 

en studie av lösningar och projekt som har bedrivits och bedrivs i Sverige.  

Delstudie 4: Kollektivtrafikens betydelse för mobilitet och vardagsaktiviteter hos hushåll på landsbygd 

– en intervjustudie. 

Denna delstudie beaktar olika landsbygders speciella förutsättningar, kvinnors och mäns vilja och 

möjligheter att använda kollektivtrafik samt möjligheter att använda digitala lösningar, ur ett resenärs-

perspektiv. Det gjordes genom intervjuer med människor som bor i olika landsbygder. Syftet var att 

synliggöra lokala exempel på hur tillgången till transporter tillgodoser behov av mobilitet och 

deltagande i vardagsaktiviteter hos personer som bor på landsbygd. 

Styrgruppsmöten 

Inom projektet har det funnits en styrgrupp som förutom projektledaren bestod av Mattias Haraldsson, 

Mattias Viklund och Åsa Aretun. Jonas Bjelfvenstam fanns med i styrgruppen under 2016. Tomas 

Svensson har funnits med styrgruppen under 2017. Syftet med styrgruppen var att tillsammans 

diskutera uppdraget i stort, styra uppdraget i rätt riktning och utbyta kontakter och erfarenheter av 

tidigare och pågående regeringsuppdrag inom VTI 

Delredovisning 

Den 2 november 2016 presenterade Jessica Berg och Roger Pyddoke en delrapport på 

Näringsdepartementet. Resultat från delstudie 1 och 2 presenterades samt förslag till delstudie 3 och 4. 

I samband med presentationen lämnade deltagare från Näringsdepartementet synpunkter på 

genomförandet och förslag på fortsatt arbete. 

Seminarium om kollektivtrafik på landsbygd 

Den 5 september 2017 anordnade VTI ett seminarium om uppdraget. Seminariet riktades till många 

aktörer som på olika sätt arbetar med kollektivtrafik eller landsbygdsfrågor. De fyra delstudierna 

presenterades och det fanns möjlighet att diskutera, ställa frågor och komma med synpunkter. 25 

personer deltog från 15 olika organisationer.  

1.2. Avgränsningar 

Förutom en internationell litteraturstudie fokuserar projektet på kollektivtrafik och alternativa 

lösningar i svenska landsbygder. De resor som främst avses är vardagsresor och inte turistresor. 

Främst har resande för personer som bor på landsbygd fokuserats på och inte resande för personer som 

bor i tätort och reser till landsbygder för att arbeta. Studierna ger därför ingen kunskap om hur 

kollektivtrafiken tillgängliggör landsbygders olika resurser i form av arbetstillfällen och rekreation.  
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1.3. Rapportens disposition 

Efter detta inledande kapitel ges en beskrivning av centrala begrepp som har betydelse för uppdraget 

(kapitel 2).  I kapitel 3 beskrivs utmaningar och möjligheter med transporter, mobilitet och 

tillgänglighet på landsbygd baserat på tidigare forskning. I kapitel 4 presenteras resultat och de 

lösningar som har identifierats i uppdraget. Sista kapitlet, kapitel 5, ger sammanfattande slutsatser av 

resultaten i de olika delstudierna, samt presenterar framtida forskningsbehov. Bilaga 1-5 sammanfattar 

respektive delstudies syfte, genomförande, resultat och slutsatser.  
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2. Centrala begrepp  

Syftet med detta kapitel är att introducera de begrepp som förekommer i studierna, hur dessa har 

använts och inverkar på genomförande och resultat. 

2.1. Landsbygdernas heterogenitet 

Sveriges yta präglas av många olika typer av lands- och glesbygder där 34 procent av Sveriges 

befolkning bor1. Det är därför angeläget att fokusera på hur dessa områden kan försörjas med goda 

transportmöjligheter så att de kan fortleva och utvecklas och erbjuda invånarna god tillgänglighet till 

arbete, utbildning och service. Sveriges demografi och geografi skiljer sig från många andra EU-

länders. I förhållande till ytan är Sverige ett glest befolkat land, även om befolkningstätheten skiljer 

sig i olika delar av landet. Av alla länder i EU är Sverige det till ytan tredje största landet, men av 

EU:s 28 medlemsländer har 13 länder en större befolkningsmängd (Eurostat, 2017). Kunskap om 

landsbygdernas förutsättningar och transportförsörjning behöver därför baseras på svenska 

förhållanden. Erfarenheter och lösningar från exempelvis Storbritannien, som har 12 gånger så många 

invånare per kvadratkilometer som Sverige, är inte direkt överförbara till svenska landsbygder.  

Sett utifrån riksnivå i Sverige fortsätter tätorter att växa och glesbygder att avfolkas medan tätortsnära 

landsbygder ligger på en oförändrad befolkningsutveckling (Tillväxtanalys, 2009). Regionala 

skillnader är dock stora. I vissa regioner har befolkningen även i tätorter minskat under den senaste 15-

årsperioden. Det gäller framförallt i skogslänens inland. I storstadsregionerna finns det glesbygder som 

har ökat i befolkning, främst i attraktiva områden såsom öar. Det finns således all anledning att tala 

om landsbygder i Sverige snarare än om landsbygd, pga. deras heterogenitet. Glesbygder har sedan en 

längre tid karaktäriserats av en åldrande befolkning. I övrigt är andelen äldre jämt fördelad över landet. 

När det gäller tillgången till bredband bor flertalet av de hushåll i Sverige som saknar bredband i 

lands- och glesbygder. I glesbygder har sex procent av skolorna lagts ned sedan 2002. I landsbygder 

har 1,5 procent av skolorna lags ned sedan 2002.  

Det finns egentligen ingen vedertagen definition av landsbygd. Ett antal olika beskrivningar finns 

baserade på geografi, demografi och näringar samt uppdelningar i olika områdestyper och efter 

kommuner (se Tillväxtanalys 2011 för olika definitioner av landsbygdsbegreppet). Tillväxtanalys 

(2011) beskriver landsbygder utifrån två olika dimensioner, den geografiska och den näringsbaserade. 

Utifrån den geografiska dimensionen definieras landsbygd utifrån hur tätt befolkningen bor och hur 

långt ifrån en tätort människor bor. Den näringsbaserade dimensionen fokuserar på vilka näringar som 

finns på landsbygder, som normalt inte finns i tätorter t.ex. jordbruk, skogsbruk och fiske. Landsbygd 

sett utifrån vart och ett av dessa dimensioner innebär olika typer av landsbygder med olika 

förutsättningar. Ytterligare en indelning är den administrativa vilken har sina fördelar i att den utgör 

basen i offentlig tillgänglig statistik och att politiska beslut, medborgarinflytande och beskattning 

baseras på olika kommuner och län.  

När det gäller definitionen är det viktigt att använda en indelning som kan kommuniceras för det syfte 

som studien avser. Begreppet landsbygd har främst prövats i relation till befintlig och potentiell 

kollektivtrafikanvändning och diskuterats i relation till de transportpolitiska målen. Det viktigt att 

beakta vilket avstånd människor har till individer, till företag och olika platser men också vilken 

tillgång till service, vård, handel, utbildning och arbete som finns. I dessa avseenden finns det 

skillnader mellan olika landsbygder. En lämplig definition för uppdraget är den som Glesbygdsverket 

har konstruerat (Tillväxtanalys, 2011). Den består av tre områdestyper: 

                                                      

1 Enligt Jordbruksverkets definition av landsbygd och glesa landsbygder (se Jordbruksverket, 2017) 
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1. Tätorter är områden med mer än 3000 invånare plus områden som kan nå tätorten med en 

bilresa på högst 5 minuter. I tätorter bor ca 77 procent av Sveriges befolkning. 

2. Tätortsnära landsbygd är områden som kan nå tätorter (definierade som ovan) med en bilresa 

på högst 45 minuter. I tätortsnära landsbygd bor ca 21 procent av befolkningen.  

3. Glesbygd är områden som når en tätort (definierad som ovan) först med bilresa på mer än 45 

minuter. I glesbygd bor knappt 2 procent av befolkningen.  

Det finns också indelningar baserade på olika kommuntyper vilka kan visa hur olika tillgängligheten 

ser ut i de olika kommuntyperna. Ett problem med definitioner, även f.d. Glesbygdsverkets är att 

landsbygdernas heterogenitet suddas ut och att väldigt olika landsbygder likställs med varandra. Det är 

till exempel stor skillnad på att ha 10 minuters bilresa in till en tätort och att ha 40 minuters bilresa, 

men båda kan ändå räknas som tätortsnära landsbygder. I uppdraget används definitionen mer som en 

referensram för hur olika landsbygders förutsättningar kan diskuteras snarare än som en stel definition 

som inte går att rucka på. Särskilt i intervjuer med tjänstemän och hushåll i delstudie tre respektive 

fyra synliggörs olika landsbygders geografiska och sociala förutsättningar.  

2.2. Tillgänglighet och mobilitet  

Ofta nämns begreppen tillgänglighet och mobilitet tillsammans som olika lösningar på samma 

problem. Genom mobilitet kan tillgänglighet uppnås men att öka tillgängligheten handlar inte 

nödvändigtvis om att öka möjligheten till att resa.  

Tillgänglighet handlar om människors möjligheter att nå önskade aktiviteter och destinationer, och är 

beroende av lokaliseringsmönster och transportsystem (Larsson, Elldér & Vilhelmson, 2014:11).  

Graden av tillgänglighet kan förstås med hjälp av fyra olika komponenter (Geurs & Ritsema van Eck, 

2001): 

1) Transportsystemet – med vilken lätthet en kan förflytta sig mellan olika punkter sett utifrån 

restid (faktisk, väntetid), reskostnader (bränsle, underhåll, parkering) och bekvämlighet 

(trygghet, pålitlighet, stress, säkerhet).  

2) Markanvändningen – den rumsliga lokaliseringen av arbetsplatser, skolor, bostäder, 

befolkning, sjukhus, fritidsaktiviteter etc. samt konkurrensen emellan dem. Relationen mellan 

efterfrågan på resmål och utbudet av resmål är central för den rumsliga tillgängligheten. 

3) Tidsrumsliga restriktioner – möjligheterna att delta i aktiviteter och besöka olika platser 

begränsas av den tid individen har till sitt förfogande och öppettider hos olika inrättningar men 

även den tid det tar att resa mellan platser beroende på färdmedel.    

4) Individens behov, möjligheter och förmågor. Dessa varierar beroende på ålder, hushållets 

sammansättning, hälsa, och ekonomi.  

I vilken grad transportsystemet är tillgängligt är således komplext och innebär att det som är 

tillgängligt för en kan vara otillgängligt för en annan, även då de bor i närheten av varandra. I 

uppdraget kommer tillgängligheten till olika samhällsfunktioner hos landsbygdsbor att beaktas, men 

inte nödvändigtvis genom att resa ifrån landsbygden. Den parlamentariska landsbygdskommittén 

skriver i slutbetänkandet att tillgängligheten till kommersiell service och välfärdstjänster är av 

avgörande betydelse för landsbygdernas utveckling (SOU, 2017:1). Det finns en risk att människor 

och företag väljer att flytta ifrån landsbygden om det saknas skolor och förskolor, handel och service, 

sådant som är viktigt för att den svenska landsbygden ska överleva och utvecklas. 
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I dagligt tal kan mobilitet innebära förflyttningar i stort och ofta används begreppet synonymt med att 

resa. Men mobilitet har inte bara en funktionell mening. Innan resan tar vid och det som sker under 

resan bidrar till individens upplevda erfarenheter av att transportera sig. Metz (2000) menar att 

mobilitet har vissa fördelar utöver själva förflyttningen, dels psykologiska fördelar med att komma ut 

och dels att det möjliggör fysisk aktivitet och deltagande i sociala aktiviteter. Det innebär dock inte att 

mobilitet upplevs som positivt för alla människor i alla situationer. Mobilitet är snarare relationellt 

(Cresswell, 2006). Ibland kan det kännas betungande att resa, andra gånger ser vi fram emot det. Att 

promenera, åka buss eller köra bil kan framkalla olika upplevelser och känslor beroende på vilka vi är, 

vilka förväntningar vi har och om vi själva har makten över våra resor eller inte. I denna studie 

används begreppet mobilitet både synonymt med resande-aktiviteten i sig men också för att belysa 

bakomliggande orsaker och möjligheter att resa och hur resor upplevs.  

2.3. Effektiva och innovativa lösningar 

En del i VTI:s uppdrag innebär att identifiera effektiva och innovativa lösningar. Det ger anledning till 

att fundera på vilka lösningar som kan anses vara effektiva och innovativa. Begreppet effektivitet har 

många betydelser men ofta är det relaterat till måluppfyllelse i förhållande till de resurser som finns till 

förfogande (Jacobsen, och Thorsvik, 2014). Mål och resurser är således centralt. I en organisation 

kombineras ofta olika uppsättningar av kriterier för effektivitet. Särskilt två kriterier är relevant för 

uppdraget: 1) finansiella indikatorer som mäter avkastning på kapital av en särskild insats och 2) 

kundperspektivet vilket fokuserar på andel av marknaden inom ett visst segment, andel nöjda kunder, 

andel kunder som återvänder och hur många nya kunder man får av en viss insats. Således kan målen 

för en kollektivtrafiklösning vara att tillhandahålla en tjänst för så många resenärer som möjligt för en 

så billig peng som möjligt. 

Men för den som ska resa kan effektivt innebära något annat än för dem som tillhandahåller trafiken. 

Knappa tidsresurser för resenären kan innebära att bussen inte är ett effektivt alternativ även om det är 

billigare jämfört med bilen. I uppdraget är innebörden av effektivitet en viktig empirisk fråga, 

beroende på vad enkätsvar, intervjuer och dokument visar. Vad innebär effektivitet för de tjänstemän 

som har intervjuats? Vad innebär effektiva lösningar för resenärer och landsbygdsbor? Finns det några 

lösningar i Sverige som har visat sig vara effektiva, och i så fall på vilket sätt? 

När det gäller innebörden av begreppet innovation så finns det olika beskrivningar men i huvudsak 

innebär det följande (SOU 2010:74): 

• En ny produkt, tjänst eller process, ny organisation av verksamheter eller nya marknader, 

alternativt nya kundbehov.  

• En innovation kopplad till nyttiggörande, innehåller något nytt eller bygger på gamla 

kunskaper som används på ett nytt och innovativt sätt.  

• En innovation finns först när lösningen nått ut till marknaden eller skapar upplevd nytta i 

brukarledet. 

Samåkning som har funnits mycket länge kan således bli en innovation om den t.ex. kopplas till nya 

digitala lösningar och når fler och nya grupper av användare. En lösning som inte passar i ett 

geografiskt område kan fungera bättre i ett annat, beroende på områdets geografiska förutsättningar, 

vilka som bor där och hur utbudet av andra transporter ser ut. Marknaden kan också vara mer eller 

mindre mogen beroende på andra faktorer i samhället. Ett exempel är hur Facebook har möjliggjort 

snabba kontakter mellan slutna grupper som kan samordna sina resor och utbyta andra tjänster och 

varor. Själva samåkningen i sig fungerar som den alltid har gjort men organiseringen av den går till på 

ett nytt sätt. Också med små förändringar kan en lösning således få ny genomslagskraft.  
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I uppdraget beaktas lösningar som inkluderar nya former av mobilitet och kollektiva transporter, både 

som kan anses vara nydanande eller gamla lösningar som får ny genomslagskraft med exempelvis 

digital teknik. 

2.4. Kollektivtrafik och liknande trafikformer 

Med kollektivtrafik avses här både det som i dagligt tal benämns som allmän kollektivtrafik och 

särskilda persontransporter. Enligt EU:s kollektivtrafikförordning definieras kollektivtrafik som 

”persontransporttjänster av allmänt ekonomiskt intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande och utan 

diskriminering”. I den definitionen ingår inte särskilda persontransporter såsom färdtjänst, skolresor 

och sjukresor – trafikformer som kräver tillstånd. Särskilda persontransporter studeras särskilt i 

relation till möjligheter till samordning. I uppdraget står att olika områden för innovativa lösningar kan 

vara samåkning, anropsstyrd trafik och bilpooler (Regeringsbeslut, 2016). Det överensstämmer med 

det som OECD/ITF (2015) betonar i en rapport om internationella erfarenheter av kollektivtrafik på 

landsbygd, nämligen att begreppet kollektivtrafik måste få en ny innebörd och även inkludera olika 

typer av bilpooler och att se personbilen som en service, snarare än eget ägande. Förutom allmän 

kollektivtrafik och särskilda persontransporter studeras således även andra trafikformer där två eller 

flera personer reser tillsammans och där resan sker med buss, bil (även taxi), spårtrafik, båt och flyg.  
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3. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras vad som kännetecknar landsbygder med avseende på resande, tillgänglighet 

och förutsättningar för kollektivtrafik. Sedan presenteras tidigare forskning och undersökningar som 

på olika sätt är viktiga för att förstå förutsättningarna för mobilitet och tillgänglighet i svenska lands- 

och glesbygder. Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur ansvaret för kollektivtrafik och 

samhällsbetalda resor är uppdelad.  

3.1. Utmaningar och möjligheter för kollektivtrafik på landsbygd 

Att tillgodose människor som bor i landsbygderna med kollektivtrafik har länge varit en utmaning. 

Glesbefolkade områden och bilens betydande roll för att kunna transportera sig i det dagliga livet är 

viktiga orsaker (O'Shaughnessy, Casey och Enright, 2011; Velaga m.fl., 2012; Trafikanalys, 2014a). 

Många landsbygder präglas också av en åldrad befolkning vilket ställer krav på särskild 

transportförsörjning för att kunna nå en viss nivå av service för dem som inte kan köra bil (OECD/ITF 

2015). Transportsystemet är viktigt för att landsbygderna ska kunna utvecklas och leva kvar, för att 

människor som bor där ska ha tillgång till utbildning och arbete och också kunna bo kvar med 

bibehållen livskvalitet när de blir gamla.  

Det är svårt att erbjuda en service som passar olika grupper, samtidigt som det inte får kosta för 

mycket. Flera olika former av kollektivtrafik har testats i olika typer av landsbygd, både i Sverige och 

i andra länder (Börjesson, 2010). Anledningen till att projekt har misslyckats med avseende på att öka 

resandet med kollektivtrafik är att de har varit tidsbegränsade med begränsad budget och otillräcklig 

marknadsföring. En annan viktig orsak är att trafiken inte har varit anpassad till resenärernas behov. I 

utredningen ”Kollektivtrafik med människan i centrum” bedömer kommittén att för att behovet av 

resor för arbete, utbildning, service och fritidsaktiviteter ska tillgodoses, krävs samordning av olika 

trafikformer och anropsstyrd trafik (SOU 2013:67). Svårigheter med anropsstyrd trafik och 

samordningslösningar är att lagar och regler sätter gränser för hur ansvar mellan myndigheter och 

utförare kan fördelas (Trafikanalys, 2014a; Börjesson, 2010). Det kan också vara svårt för privata 

utförare att konkurrera och etablera sig på marknaden. Arbetet försvåras av knappa ekonomiska och 

personella resurser i organisationerna, vilket leder till att olika trafikformer fortsätter att ledas och 

planeras var för sig.  

Nya lösningar behöver utvecklas som kan tillgodose olika behov hos befolkningen till kostnader som 

är rimliga. För att finna lösningar som är anpassade till landsbygdernas olika förutsättningar behövs 

kunskap baserad på lokala erfarenheter och geografiska, sociala, organisatoriska och demografiska 

förhållanden.  

I OECD/ITF:s rapport som beskriver internationella erfarenheter av kollektivtrafik på landsbygd 

betonas att begreppet kollektivtrafik måste få en ny innebörd och även inkludera olika typer av 

bilpooler och liknande lösningar med personbil (OECD/ITF, 2015). I dag finns det stora förhopp-

ningar på att digitaliserade lösningar och kombinerade mobilitetstjänster (t.ex. kollektivtrafik, bilpool, 

lånecykelsystem, taxi etc.) ska lösa mycket av problemen med privatbilism, såväl i städer som på 

landsbygd (Holmberg m.fl. 2016; Lund, Kerttu och Koglin, 2017). För att integrerade lösningar ska 

kunna komma på plats behöver dock många aktörer samarbeta. En fråga som diskuteras inom detta är 

möjligheten att öppna kollektivtrafikdata så att flera aktörer kan bygga smarta mobilitetstjänster. 

Forum för transportinnovation (2016) har identifierat 12 datamängder och tjänster som kollektiv-

trafiken ska tillhandahålla för att möjliggöra smarta mobilitetstjänster, exempelvis hållplatser, linjer, 

realtidsdata, försäljning av biljetter och reseplaneringstjänster. Lund, Kerttu och Koglin (2017) menar 

att staten har en viktig roll i att skapa förutsättningar för implementering av integrerade mobilitets-

tjänster när det gäller exempelvis regelverk och kollektivtrafikoperatörernas roll. Också kommuner 

och regioner kan skapa förutsättningar när det gäller utformning av infrastruktur för olika trafikformer. 

I sökningar efter litteratur och pågående projekt framkommer att de mesta av dagens erfarenheter av 
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mobilitetstjänster bygger på städers förutsättningar där det finns relativt god kollektivtrafik. Det 

överensstämmer med Rönnblom (2014) som menar att det urbana har tolkningsföreträde i nationell 

innovationsstrategi. Förutsättningarna mellan landsbygder och städer skiljer sig väsentligt med 

avseende på kundunderlag, tillgänglighet till tjänster och affärsmodeller. Innovationer och lösningar 

som utgår från landsbygders förutsättningar behövs för att kunna utforma målgruppsanpassad 

mobilitet. 

3.2. Mobilitet och tillgänglighet hos boende på landsbygd 

Bilen är det dominerande färdmedlet hos personer som bor i lands- och glesbygd (Ridderstedt och 

Pyddoke, 2017). Kollektivtrafiken används mest av skolelever följt av personer som reser till och från 

arbete. Få reser med kollektivtrafik till andra aktiviteter än studier och arbete, alltså exempelvis till 

fritidsaktiviteter, kultur och nöjen, inköp och serviceärenden. En studie av arbetsresor i de lokala 

arbetsmarknadsområdena Umeå, Örnsköldsvik och Lycksele visar att arbetsmarknadens geografiska 

struktur har stor betydelse för hur långt människor pendlar (Sandow, 2008; Sandow och Westin 

(2007). De flesta arbetar inom bostadsorten och endast sex procent av studiepopulationen pendlar 

längre än 50 kilometer till arbetet. De kortaste pendlingsavstånden har kvinnor, personer med barn, 

personer med låg inkomst och kort utbildning och personer som arbetar inom offentlig sektor. Sandow 

och Westin (2007) har också undersökt hur långa arbetsresor människor i studiepopulationen ovan är 

villiga att acceptera. För bussresenärer var den faktiska restiden längre än den maximalt längsta 

acceptabla restiden. Smärtgränsen ligger på 40–45 minuters restid enkel resa. 

Trafikanalys (2014a) använder en kommunbaserad indelning baserad på den nationella 

resvaneundersökningen. Den indelningen är för grov för att kunna visa hur personer boende i lands- 

och glesbygder reser. Fickor av landsbygder i storstadskommuner försvinner ur analysen. Andra 

metoder behövs för att öka precisionen i identifikationen av landsbygds- och glesbygdsbefolkning i 

resvaneundersökningen.  

Resvaneundersökningar ger en generell beskrivning av hur resande ser ut men ger ingen fördjupad 

förståelse för varför människor reser som de gör eller vad som händer när resor inte kan genomföras. 

Det finns ett fåtal studier som har fördjupat kunskapen om hur vardagslivet och mobiliteten ser ut hos 

människor i svenska lands- och glesbygder, och vilken betydelse olika transportlösningar har för dem. 

I en intervjustudie undersökte Eriksson och Westin (2003) kollektivtrafikens betydelse för boende i 

lands- och glesbygder i Norra Norrland. Studien visade att nedläggning av kollektivtrafik drabbar mest 

studerande och äldre, men också bygden i sig, då många oroar sig för att bygden och turistnäringen 

ska ta skada. Förutom för persontransporter så användes även kollektivtrafiken i Norrlands glesbygd 

till att transportera matvaror, post och apoteksvaror till dem som bodde i byar utan affär.   

Wollin Elhouar och Hansen (2011) har studerat kollektivtrafikens villkor i fyra svenska lands-

bygdsområden med kringliggande glesbygd. Det som dominerade i resultaten var människors 

beroende av bussarnas tidtabeller och turtäthet. Var i landsbygden man bodde, i inlandet eller längs 

den stora vägen eller vid den bebodda kusten, hade stor betydelse för möjligheter att resa med 

kollektivtrafik. Att glesbygder och landsbygder är heterogena blev tydligt i studien. Wollin Elhouar 

och Hansen (2011) ställer sig frågan om inte idén om en buss för alla bör ersättas med idén om en 

buss som är anpassad efter ett fåtal personer som bor isolerat.  

Cedering (2016) har studerat hur barnfamiljers vardagsliv i stort påverkas av nedläggningar av 

byskolor, där transporter är en faktor. Hon beskriver att vardagslivet kännetecknas av transporter med 

bil mellan hem, skola, arbete och fritidsaktiviteter, vilket innebär mer tid i bil och mer pusslande för 

att få vardagen att gå ihop. I och med att skjutsresorna ökat, hämmar det familjen från spontana 

bilkrävande aktiviteter, då de redan kör för mycket bil. Den uppskattade friheten som barnen tidigare 

kände med att bo på landsbygden, har ersatts med en känsla av att vara mer bundna till tider. Det finns 

också orosmoment med skolskjutsen. Några barn som Cedering har intervjuat åker skolskjuts och blir 

hämtade av föräldrarna när de kliver av bussen på hemorten. Om skolskjutsen kommer fram för tidigt 
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får barnen stå och vänta längs en stor väg vilket innebär en oro för att olyckor ska hända. Problemet 

med skolbussarna är att de går en gång på morgonen och en gång på eftermiddagen. Skulle barnen 

missa dem måste föräldrarna skjutsa till skolan, som kanske ligger åt ett annat håll än förälderns 

arbete. Ibland kommer bussen för tidigt, och barnen missar den, ibland är den sen och föräldern 

kommer för sent till sitt arbete.  

Ovanstående studier visar att kollektivtrafiken på landsbygd har en symbolisk roll när det gäller 

bygders överlevnad och en reell betydelse för att kunna resa till arbete och studier när inte bilresor är 

möjliga. Eftersom landsbygden är heterogen kan man tänka sig att kollektivtrafikens roll skiljer sig 

mellan olika landsbygder. I vissa landsbygder kan kollektivtrafiken ha potential att ta marknadsandelar 

från bilen i syfte att minska trängsel och utsläpp, om det finns tillräckligt kundunderlag. I mer 

glesbefolkade landsbygder har kollektivtrafiken betydelse för människors mobilitet och tillgänglighet, 

särskilt för grupper som inte har möjlighet att köra bil. 

I jämförelse med forskning om människors resande i städer är forskning om resande i landsbygd 

mycket bristfällig. För att kunna öka medborgares vilja och möjlighet att utnyttja kollektivtrafik på 

landsbygd behövs fördjupad kunskap om hur behov av transporter genereras i olika typer av hushåll 

och hur olika individer förhåller sig till det utbud av transporter och service som finns. Geografiska 

och sociala förutsättningar behöver belysas för att kunna identifiera anpassade lösningar. Inte minst 

bör forskningen belysa varför resor inte blir av och studera även dem som aldrig använder 

kollektivtrafik. Lärdomar bör också inhämtas från forskning om mobilitet på landsbygd i andra länder.  

3.3. Vilka ansvarar för kollektivtrafik och samhällsbetalda resor?  

Sedan 1 januari 2012 började en ny kollektivtrafiklag att gälla i Sverige som innebär att det i varje län 

ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) (SFS 2010:1065). Organisationsformerna för 

RKM kan vara region, landsting, regionförbund eller kommunalförbund. Den nya kollektivtrafiklagen 

innebär att RKM ska verka för att kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgrupper. Ansvaret för 

den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst, sjukresor, skolskjuts) är uppdelad på olika sätt i länen 

(Sveriges kommuner och landsting, 2014). I vissa län ansvarar kommunen för färdtjänst medan det i 

andra län är RKM som har ansvaret. Detta innebär också att den allmänna och särskilda kollektiv-

trafiken i ett län kan ha tre olika huvudmän: region, sjukvårdshuvudman och kommun. I en studie om 

potentialen för samlad lagstiftning för allmän och särskild kollektivtrafik som Sweco har genomfört i 

uppdrag av Sveriges kommuner och landsting är slutsatserna att denna uppdelning är ett hinder för att 

samordna trafik och innebär både onödiga kostnader och svårigheter att öka tillgängligheten för 

människor med särskilda behov (Sveriges kommuner och landsting, 2014). På landsbygd är 

samordning av olika trafikformer en särskilt angelägen fråga på grund av det lilla underlaget och att 

bussar riskerar att köras tomma. Att då samla upp olika kategorier av resenärer kan vara en möjlighet 

att kunna bibehålla trafik, förutsatt att resenärers särskilda behov kan tillgodoses. För att på lång sikt 

kunna skapa ett hållbart system för samordning, som tryggar resandet för olika grupper behövs samlad 

kunskap om erfarenheter, hinder och möjlighet av samordning. I detta uppdrag har särskilt delstudie 2 

och 3 studerat detta. 

I förstudien om lagstiftning för särskilda persontransporter sammanfattar Trafikanalys (2014b) att det 

är en kombination av upphandlingslagstiftning och ett splittrat huvudmannaskap som skapar problem 

för ökad samordning. Betalande allmänhet får inte resa med upphandlade skolskjutsar på de linjer som 

kommunerna har upphandlat eller med de sjukresetransporter som är upphandlade av landstingen, trots 

att plats finns i fordonen. Förstudien visar på försvåringar med samordning och att det är angeläget att 

skapa förutsättningar för ”en effektiv och användaranpassad samordning av all kollektivtrafik”. 

Särskild uppmärksamhet bör ges till tekniska och juridiska aspekter. Som ett resultat av Trafikanalys 

förstudie beslutade regeringen i oktober 2016 att tillsätta en särskild utredning i syfte att analysera 

regelverket för särskilda persontransporter, såsom skolskjuts och färdtjänst, samt föreslå ändrade eller 

nya regler för att undanröja hinder för samordning (Dir 2016:85). 
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4. Resultat  

Detta kapitel presenterar en sammanställning av resultat baserat på delstudierna. Särskilt fokuseras 

möjliga lösningar och på vilket sätt de är effektiva. Med effektivitet avses två dimensioner; 

kostnadsperspektivet och kundperspektivet. Kan lösningarna bidra till minskade? Kan de leda till ökat 

resande och/eller nya resenärer? Har de potential att tillgodose landsbygdsbornas behov av 

transporter?  I kapitlet redogörs också för olika grupper av kvinnors och mäns vilja och möjligheter att 

använda kollektivtrafik; nya möjligheter att hantera öppna data och digitalisering samt olika 

landsbygders speciella förutsättningar.  

4.1. Olika lösningar för transporter på landsbygd 

4.1.1. Anropsstyrd trafik 

Anropsstyrd trafik är ett samlingsnamn för lösningar där de kollektiva transporterna inte alltid styrs av 

en tidtabell utan helt eller delvis beställs av resenärer vid behov. Det finns olika former av anropsstyrd 

trafik och olika benämningar såsom byabuss, flextrafik, ringbil eller närtrafik. Olika regler kan gälla. 

Anropsstyrd trafik kan organiseras genom fasta eller flexibla tidtabeller, fasta eller flexibla linje-

dragningar, fasta eller flexibla påstigningsplatser (från bostaden eller från en hållplats) samt genom att 

resor måste beställas en tid i förväg. Det kan också organiseras beroende på säsong. På turistorter 

exempelvis kan trafiken under lågsäsong vara anropsstyrd men ingå i den fasta tidtabellen under 

högsäsong.  

I vissa regioner finns det särskilda regler för hur den anropsstyrda trafiken får nyttjas. Det kan finnas 

begränsningar för hur många resor som en och samma resenär får göra under en månad. Kostnaden för 

att använda trafiken kan inte alltid betalas genom det resekort som resenären använder i den allmänna 

linjelagda trafiken utan kan innebära en separat kostnad. På vissa håll fungerar trafiken som en länk 

mellan en bygd och närmaste bytespunkt där resenären får byta linje för att till exempel komma till en 

tätort. Den anropsstyrda trafiken körs på några håll endast under begränsad tid på dygnet, exempelvis 

mellan kl. 9 och 15 då det finns bussar lediga, alltså mellan rusningstider då efterfrågan på transporter 

är låg. Resenären kan önska en tid för resan men om trafiken samordnas med färdtjänst och sjukresor 

kan tiden förskjutas. I Halland anses närtrafiken och den anropsstyrda trafiken vara kostnadseffektiv 

eftersom de också ansvarar för färdtjänst och sjukresor och har således redan en god geografisk 

täckning (delstudie 3). Det finns däremot få dokumenterade utvärderingar av anropsstyrd trafik som 

visar om det är effektivt för dem som tillhandahåller trafiken och för resenärerna.  

Anropsstyrd trafik är i viss mån en effektiv lösning. Den är kostnadseffektiv eftersom trafiken endast 

körs när det finns en faktisk efterfrågan. Men eftersom det är höga kostnader per beställning blir de 

totala kostnaderna för höga om trafiken används för mycket. Av den anledningen har vissa regioner 

infört begränsningar för hur många resor som en och samma resenär får göra under en viss tidsperiod.  

Huruvida det är effektivt ur ett kundperspektiv beror på utformningen av trafiken och kundernas 

särskilda behov. Det kan vara en bra lösning för dem som inte reser särskilt ofta att kunna beställa 

trafik när de verkligen behöver. Trafik som enbart erbjuds mellan vissa tider på dygnet, ofta mellan 

rusningstiderna, är inte särskilt effektivt för arbetspendling men kan passa dem som har ett mer 

flexibelt dagsschema.   

Om det är effektivt beror också på var och hur anropsstyrd trafik utförs. Då orter är placerade på ett 

sätt som underlättar upptagning, ökar chansen att få med fler resenärer med en och samma linje. Om 

den utförare som ansvarar för färdtjänst och sjukresor också ansvarar för anropsstyrd trafik, kan de 

också tillhandahålla anropsstyrd trafik relativt kostnadseffektivt.  
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Vid införandet av anropsstyrd trafik rekommenderas systematiska före och eftermätningar av 

kostnader och resandestatistik för att resultatet ska kunna utvärderas. Marknadsföring är också mycket 

viktigt för att befolkningen ska känna till den nya trafiken, förslagsvis via sociala medier.  

4.1.2. Starka stråk 

Starka stråk är en lösning för att kollektivtrafiken ska vara ett reellt alternativ till bilen. Det kan göras 

genom att ha täta turer och räta ut linjer så att resan går snabbare än om linjer kör in i flera bygder och 

plockar upp resenärer. Förutom bussar så spelar även järnvägen en stor roll för starka stråk-lösningar. 

Resenären ska kunna gå, cykla eller åka bil till en hållplats eller knutpunkt och där byta till 

kollektivtrafik. Infrastrukturen där behöver vara anpassad med trygga cykel- och bilparkeringar och 

vara utformad så att det känns tryggt och trafiksäkert att vänta på bussen och tåget.  

Starka stråk anses i viss mån vara effektivt för både resenärer och utförare. Resenärer kan genomföra 

hela resan relativt snabbt. Snabba resor lockar till sig resenärer, innebär fler intäkter och kan minska 

bilåkandet. Det finns dock exempel som visar att uträtning av linjer kan få negativa konsekvenser för 

dem vars busshållplats i bygden läggs ner och de får längre avstånd till hållplatsen. Det kan innebära 

att trafiken förlorar dessa kunder. 

4.1.3. Samordning av olika trafikformer och tjänster 

Landsbygder och knutpunkter behöver bindas ihop med kollektivtrafik. Enbart starka stråk eller 

expresstrafik räcker inte för att bilister ska resa med kollektivtrafiken. Resan mellan hem och 

knutpunkt är ofta avgörande för vilket färdmedel som väljs. Detta kan göras genom att samordna 

skolresor och allmän kollektivtrafik eller när inte allmän kollektivtrafik finns - öppna skolskjutsar för 

allmänheten och göra dem sökbara i reseplanerare. Ett exempel på samordning av olika trafikformer är 

Kuxabussarna i Ockelbo (bilaga 3). De har samordnat linjetrafik, skolskjuts, och färdtjänst till en enda 

trafiklösning. Trafiken är avgiftsfri för resenärerna vilket är en vågad lösning som har ökat antalet 

resenärer. Lösningen har inneburit att resandet med färdtjänst har minskat vilken har inneburit en 

minskad kostnad för kommunen.  

Samordning mellan kollektivtrafik och andra former av service såsom leverans av mat, post och andra 

varor är också viktigt för att hela resan och vardagens alla aktiviteter ska kunna genomföras. Dels kan 

tillgängligheten till service och handel förbättras genom att varu- och persontransporter kombineras 

och samordnas. Dels kan behovet av att pendla med bil minska om det går att få hem varor på annat 

sätt. Det saknas dock exempel på sådana lösningar i svenska landsbygder som visar vilken effekt det 

får på människors färdmedelsval.    

Även kollektivtrafik mellan länen måste samordnas för att kunna erbjuda effektiv kollektivtrafik 

mellan huvudorter. Många landsbygdsbor arbetar i den närliggande tätorten, vilken inte alltid ligger i 

samma län som bostaden. Länsgränser kan försvåra möjligheten att resa med kollektivtrafik mellan 

olika län. Då kollektivtrafiken planeras utifrån administrativa gränser istället för geografiska 

förhållanden begränsas tillgången till arbete, utbildning och service. Detta blir särskilt påtagligt för 

gymnasieelever som antingen får långa resor till skolan eller få skolor att välja på.  

Gemensamma beställningscentraler för olika transportkategorier kan minska kostnaderna för olika 

trafikhuvudmän och göra det enklare för resenärerna att beställa resor.  

Samordning av olika trafikformer och tjänster kan vara en kostnadseffektiv lösning, eftersom flera 

organisationer delar på kostnaderna för trafiken. Det är också effektivt ur ett kundperspektiv eftersom 

flera resenärsgrupper har möjlighet att resa. Det finns dock nackdelar med samordning av skolskjuts 

och allmän kollektivtrafik. Barnens säkerhet kan inte längre garanteras om busschaufförerna inte 

längre stannar på andra ställen än hållplatser eller kan se till att barnen säkert kommer över vägen.  

Den parlamentariska landsbygdskommittén skriver i sitt slutbetänkande (SOU 2017:1) att lagstiftning, 

samverkan och affärsmodeller behöver utvecklas för att samordnande lösningar ska drivas fram. 
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Kommittén föreslår därför att regeringen ska underlätta samordningen av olika typer av 

persontransporter i landsbygderna, också att ideell och kostnadsdelande samåkning blir tillåten. VTI 

instämmer i kommitténs förslag.  

4.1.4. Samåkning och bil-pooler 

Samåkning är ingen ny företeelse men har potential att öka i och med att ny digital teknik kan 

underlätta koordinering, bokning och betalning för resor. Organiserad samåkning kan drivas på flera 

sätt och vara ett mellanting mellan samåkning, bil-pooler och kollektivtrafik: 

• Som statligt subventionerade arbetsmarknadsprojekt exempelvis för områden med låg tillgång 

till service och handel och riktad till personer med låg mobilitet. Biljettintäkter kan finansiera 

delar av kostnaderna. Hur projekten ska genomföras måste bero på vilka som är målgruppen, 

syftet med transporterna och hur de kan kombineras med exempelvis allmän kollektivtrafik.  

• Bil-pooler: Bil-pooler kan finansieras på olika sätt; genom att privatpersoner gemensamt äger 

en bil-pool, statligt stöd för gemensamt ägande, kommunalt ägande av bil-pool samt att bil-

pools företag etablerar sig även utanför städerna, vilket kan kräva statligt stöd initialt.  

• Via plattformar för organiserad samåkning. Flera olika plattformar finns på marknaden. 

• Genom att uppmuntra samåkning bland anställda på arbetsplatser.  

Problem med samåkningslösningar och bildelningstjänster är att de som inte har tillgång till egen bil 

inte själva kan erbjuda den servicen samt att man inte vill låna ut sin egen bil. Möjligheten till att hyra 

en bil som finns stationerad i bygden kan vara en lösning för de personer som inte behöver bil 

dagligen. Frågan om vem som ska initiera ett byabilssystem och äga bilen kvarstår. Ett alternativ är 

gemensamt ägande mellan invånarna i bygden. Om en sådan lösning ska vara tillräckligt intressant för 

att privatpersoner exempelvis inte ska ha två bilar behövs starka incitament och färdiga modeller som 

inkluderar lösningar för inköp, bokningssystem och service. I ett initialt skede kan denna lösning 

behöva drivas av en oberoende part eller kommun för att sedan tas över av landsbygdsborna själva. Ett 

annat alternativ är ett kommunalt ägande av byabil som en del av en kommunal service för att öka 

tillgängligheten till olika samhällsfunktioner. Även här behövs färdiga modeller som underlättar för 

kommunerna att implementera en sådan tjänst.   

Den största utmaningen med samåkning är att få människor att vilja samåka. En viktig aspekt här är 

den upplevda säkerheten av att åka med någon man inte känner. En lösning är att starta samåkning i 

liten skala bland bekanta i en bygd och succesivt bygga ut användargruppen.   

När samåkning fungerar borde det vara en kostnadseffektiv lösning för resenärerna eftersom de delar 

på kostnaderna för resan. Det kan också vara ett tidseffektivt alternativ till kollektivtrafik om 

resenärerna själva kan komma överens om lämplig plats för upphämtning. Det behövs dock mer 

studier baserade på verkliga samåkningsprojekt för att öka kunskapen om hur samåkning ska 

organiseras för att vara ett effektivt alternativ till kollektivtrafik. 

4.1.5. Marknadsföring av nya projekt och linjer 

Vid införandet av ny trafik, exempelvis nya linjer eller en ny transportform såsom anropsstyrd trafik, 

måste de tilltänkta kunderna få kännedom om det. Marknadsföring eller information om förändringar 

bör ske via sociala medier, en plats där människor finns som har god spridningseffekt. Människor 

måste få möjlighet att testa hur nya lösningar fungerar i vardagen. Prova-på-kort på kollektivtrafiken 

är marknadsföring som redan används i vissa regioner för att locka till sig nya resenärer med 

kollektivtrafiken.  
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4.1.6. Gratis kollektivtrafik eller lågtrafiktaxa 

Att erbjuda gratis kollektivtrafik är ett ekonomiskt incitament för att ta marknadsandelar från bilen 

och/eller för att öka mobiliteten och tillgängligheten hos personer med låg inkomst. I många regioner i 

Sverige och i andra länder erbjuds gratis kollektivtrafik eller lägre taxa särskilt för äldre personer. Det 

kan innebära att de endast får resa under lågtrafiktider. Prova-på-kort har nämnts tidigare och är ett sätt 

att erbjuda gratis kollektivtrafik för olika målgrupper under en begränsad tidsperiod.  

Ekonomiska incitament kan vara effektivt för att locka till sig nya kunder eller styra kunder mot ett 

visst önskat beteende, såsom att inte resa när det är som mest trång på bussarna.  

4.1.7. Kommentarer kring lösningarna 

Flera olika lösningar har testats runtom i landet och internationellt med olika resultat. De lösningar 

som har beskrivits ovan baseras helt och hållet på delstudiernas empiriska underlag – internationell 

litteraturstudie, intervjuer och enkäter riktade till RKM, dokumentstudie samt intervjuer med 

landsbygdsbor.  

Det finns dock få dokumenterade utvärderingar som faktiskt visar hur många nya resenärer som har 

prövat tjänsten, om resenärerna har gått tillbaka till bilen efter en tid och vad lösningen har kostat i 

jämförelse med andra alternativ. Därför är det svårt att bedöma i vilken grad lösningarna verkligen har 

uppnått de mål som var tänkta. Regionerna uppfattar att vissa lösningar är effektiva medan andra har 

varit kostsamma och lagts ned.  

I princip är samtliga lösningar innovativa eftersom de riktar sig till nya grupper eller införs i områden 

där de tidigare aldrig har förekommit. Olika former av anropsstyrd trafik och samåkning funnits länge. 

I det avseendet är inte idéerna innovativa. Varje insats måste däremot anpassas till lokala 

förutsättningar och därmed använda tidigare prövade lösningar på nya sätt. Några lösningar är 

innovativa på så sätt att de har bidragit till att vissa grupper eller områden har fått snabbare eller fler 

turer, som i exemplet med Kuxabussarna (bilaga 3). 

4.2. Kvinnors och mäns vilja och möjligheter att använda kollektivtrafik 

I uppdraget har analysen utgått ifrån både kvinnors och mäns resande och förutsättningar för mobilitet. 

I kartläggningen av resande framgår att 60 procent av de vuxna som reste kollektivt i lands- och 

glesbygd var kvinnor (bilaga 1). Internationell forskning visar att det finns vissa skillnader i mobilitet 

mellan kvinnor och män som bor på landsbygd. Ofta är det kopplat till ojämlik tillgång till bil och 

benägenhet att använda kollektivtrafik. Wang m.fl. (2015) visar att kvinnor är mer benägna än män att 

använda anropsstyrd kollektivtrafik. I en studie av personer över 60 år framkommer att särskilt 

männen har svårt att anpassa sig till ett liv utan bil (Ahern och Hine, 2011). Noack (2010) menar att 

kvinnors aktiviteter speglar traditionella genusroller vilket skapar en ojämlik tillgång till transporter. 

Resultaten baseras dock enbart på intervjuer med kvinnor. För att kunna uttala sig om genusskillnader 

behöver både män och kvinnor studeras. 

I intervjustudien med hushåll på landsbygd reser de flesta med bil (bilaga 4). De som reser med 

kollektivtrafik är både kvinnor och män. I intervjuerna framkommer det att i hushållen med barn turas 

mannen och kvinnan om att hämta och lämna på skola och förskola. De flesta intervjuade har 2 bilar i 

hushållet och de flesta av de vuxna har körkort. Det är avgörande för att de ska kunna hjälpas åt att få 

ihop dagens alla aktiviteter.  

Resultaten tyder inte på några skillnader mellan männen och kvinnorna i intervjustudien avseende 

möjligheten att använda kollektivtrafik. Det är arbetsplatsens lokalisering, arbetets karaktär och 

tillgång till kollektivtrafik som är avgörande för färdmedelsval i de hushåll där någon eller några har 

intervjuats. Till exempel, i ett hushåll är mannen är hantverkare och kvinnan jobbar på ett kontor i 

tätorten. Mannen måste ha en bil i jobbet varje dag. Kvinnan kör bil till busshållplatsen och tar sedan 
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expressbuss till jobbet. Hon tycker det är för långt att köra bil hela vägen men skulle helst kunna ha 

möjlighet att resa med buss hela vägen mellan hemmet och arbetet. I materialet finns det både kvinnor 

och män som föredrar att resa med buss eller tåg framför bil till arbetet.  

4.3. Nya möjligheter att hantera öppna data och digitalisering 

Att resa med kollektivtrafik måste vara enkelt. Därför behövs helhetslösningar där resenären kan söka, 

boka och betala för både allmän kollektivtrafik och olika former av anropsstyrd trafik i samma 

plattform (app). Det kan bli även ännu bättre om flera trafikformer kan kopplas till plattformen såsom 

samåkning, hyrcykel och bilpool, förutsatt att dessa tjänster finns att tillgå. Om exempelvis hyrcykel 

finns i tätorten kan det vara ett incitament för att resenären ska resa med kollektivtrafik in till 

resecentrum där de flesta bussar stannar och cykla de sista kilometrarna till arbetsplatsen. Detta kräver 

att olika tekniska moduler och databaser kopplas ihop, samt att öppna trafikdata från alla aktörer i 

transportsystemet tillgängliggörs. Ett pågående projekt där detta sker i dagsläget har hittats, ett 

pilotprojekt i Kalmar län (Samtrafiken, 2017). I övrigt används denna teknik i mycket liten 

utsträckning i kollektivtrafiken. Det beror dels på att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i 

dagsläget är låsta i sina upphandlingsperioder som bromsar införandet av ny teknik, men framförallt 

att öppna data är ett långsiktigt pågående arbete som inte ännu har fått genomslag i verkligheten.  

Realtidsinformation är en effektiv lösning ur ett resenärsperspektiv eftersom det kan ge dem bättre och 

mer tillförlitlig information om t.ex. förseningar. Realtidsinformation till kollektivtrafikföretagen om 

efterfrågan på resor kan underbygga exempelvis anropsstyrd trafik eller trafik med flexibla rutter. 

Huruvida digitala tjänster kan locka till sig nya kunder är dock osäkert då det saknas utvärderingar 

som visar detta. Man kan tänka sig att resandet kan öka om flera olika trafikformer finns att hitta i 

samma app eftersom utbudet då är större än om enbart den linjelagda trafiken finns där.  

4.4. Olika landsbygders speciella förutsättningar 

Landsbygder i Sverige skiljer sig väsentligt mycket åt på olika sätt. Avstånd till tätorter och större 

städer, utbud av viktiga samhällsfunktioner såsom arbete, skola, kollektivtrafik, vård- och service-

inrättningar, befolkningsmängd, demografi, näringar och naturupplevelser. En landsbygds olika 

egenskaper har betydelse för hur kollektivtrafiken kan utformas. Påverkar gör även storleken på 

regionen och hur kollektivtrafiken är organiserad.   

Regionerna har olika geografiska förutsättningar för att tillhandahålla kollektivtrafik på landsbygd. 

Det är skillnad på Västerbotten som har ett glest befolkat inland med långa avstånd, och Halland där 

fler tätorter ligger längs ett stråk utmed kusten och underlättar upptagning. Västerbotten transporterar 

framförallt skolelever som ska resa mellan två kommuner under vissa tider. Arbetspendlare är en 

mycket liten kundgrupp. Halland har en mycket god kollektivtrafikförsörjning, framförallt med tåg. 

Runt 80 procent av befolkningen har max en kilometer till närmsta hållplats vid ett stråk med 12 

dubbelturer per dag.  

Landsbygders olika förutsättningar beror förstås inte enbart på landsbygden i sig och dess karaktär, 

utan på hur regionen ser ut och hur den regionala kollektivtrafikmyndigheten är organiserad. 

Hallandstrafiken t.ex. kan köra närtrafik och anropsstyrd linjetrafik relativt kostnadseffektivt eftersom 

de även har ansvaret för färdtjänst och sjukresor och således en god geografisk täckning.  

 

Demografin och befolkningsmängd har betydelse för kundunderlaget. Det förändras med åren vilket 

innebär att det är svårt att planera långsiktigt för kollektivtrafikförsörjning. I landsbygder med stora 

barnkullar finns det ett kundunderlag för att tillhandahålla trafik även för allmänheten, om samordning 

sker mellan kommun och RKM.  
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Landsbygders olika karaktär har också betydelse för hur de som bor där strukturerar sin vardag och 

vilka transportmedel de använder. I vissa landsbygder finns det inte (längre) handel, service och 

skolor. Det innebär att långa avstånd måste överbryggas i vardagen för att få tillgång till resurser  

som individen behöver för att få vardagen att fungera. Det ställer i sin tur krav på en helt annan 

planering än om resurserna skulle finnas i närheten. Att det inte finns service, aktiviteter och 

kollektivtrafik behöver inte betyda att de som bor där känner sig begränsade. Det beror på att det de 

värderar högt med att bo på landsbygden finns nära, såsom vänner och nära till naturen. Men det beror 

också på att de anpassar sina val efter vilket utbud av aktiviteter och transporter som finns. Att ha två 

eller flera bilar i hushållet är exempel på en anpassning till det låga utbudet i bygden. 

 

Vad som påverkar människors färdmedelsval och möjlighet att resa med kollektivtrafik är komplext 

och beror förstås inte enbart på var de bor. Det beror på personliga preferenser av vad man vill göra på 

fritiden, barns aktiviteter, var man arbetar, arbetes karaktär etc. I Berg och Ihlström (2017) ges en 

djupare beskrivning av individens och hushållens vardagssammanhang på landsbygd och hur det 

påverkar deras färdmedelsval.  
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5. Diskussion och slutsatser 

VTI: s uppdrag från regeringen innebar att genomföra en studie om effektiva och innovativa lösningar 

som kan öka medborgarnas vilja och möjlighet att utnyttja kollektivtrafiken på landsbygd. 

Projektgruppen på VTI har bedömt att flera olika datakällor behövs för att genomföra uppdraget. 

Uppdraget mynnande därför ut i fyra delstudier med olika syften, forskningsfrågor och metoder. 

Genom kombinationen av olika metoder och empiriska underlag har flera perspektiv lyfts fram; dels 

planerares och landsbygdsbors perspektiv på hur olika transportlösningar kan fungera, dels vad 

resandestatistik visar gällande resande i lands-och glesbygd samt vilka problem och lösningar som 

lyfts fram inom olika forskningsinriktningar.  

5.1. Generella slutsatser  

Samtliga delstudier visar att kollektivtrafik på landsbygd används i ringa utsträckning sett till den 

totala andelen av befolkningen. Det finns dock människor som är beroende av en fungerande 

kollektivtrafik för att kunna ta sig till arbete, skola och andra aktiviteter. Där det inte finns 

kollektivtrafik kommer mobiliteten och tillgången till samhällsfunktioner att vara låg för en del, en del 

kommer att behöva köra bil långa sträckor och en del kommer att ha begränsade möjligheter att välja 

arbete och skola.  

Att bilen är det dominerande färdsättet framkommer på olika sätt i samtliga delstudier. Bilen lyfts fram 

både som oumbärlig och som problematisk. Den är oumbärlig för dem som bor i bygder där det inte 

finns andra alternativ när man ska resa bortom gång- och cykelavstånd och för familjer som ska lösa 

både vuxnas och barns behov av att ta sig mellan olika aktiviteter var dag. Att så många använder bil 

idag är en av de viktigaste orsakerna till att kundunderlaget för kollektivtrafiken på landsbygder är 

knappt. Bilen beskrivs också som en miljöbov som skapar trängsel i städerna, vilket är en anledning 

till att kollektivtrafikmyndigheter prioriterar kollektivtrafik i städerna för att minska behovet av bil. I 

linje med Sandow och Westin (2010) är en slutsats att bilanvändning på landsbygden måste accepteras 

i högre utsträckning än i tätorter. Men det behövs även utvecklas multimodala lösningar genom att 

stärka starka kollektivtrafikstråk och cykelbanor med möjligheter till trygga bil- och cykelparkeringar. 

Sträckan mellan hemmet och knutpunkten där det finns service och kollektivtrafik är avgörande för 

hur människor kan ta sig till hållplatsen och således för vilket färdmedel de väljer. Den frekventa 

bilanvändningen och det höga bilägandet på landsbygd kan ses som ett problem men också som en 

resurs. Här kan det finnas en potential för delningsekonomi att fungera i form av samåkning, bilpooler, 

bildelningstjänster och genom att koppla privata förare till kollektivtrafikutbudet. 

Hur alternativa lösningar fungerar som komplement och ersättning för mer konventionell 

kollektivtrafik, såsom bilpooler och samåkning, beskrivs i viss utsträckning i den internationella 

litteraturstudien, i dokumentstudien av svenska projekt och i intervjustudien med hushåll. Resultaten 

visar att de som inte har en egen bil riskerar att lämnas utanför eftersom de saknar medel för att 

återgälda andras tjänster, samt att intresset för samåkning är lågt. Än så länge finns det inte mycket 

forskning som faktiskt visar på dess effekter. I dokumentstudien beskrivs en plattform som används i 

flera bygder men vi har enbart hittat ett projekt som har utvärderats (Samåkning i Gävleborg). 

Huruvida organiserade samåkningstjänster har potential att fungera som alternativ för personer på 

landsbygd är således oklart. Forskning visar att samåkning som t.ex. grannar och vänner ordnar mellan 

varann verkar vara vanligare i landsbygder med starka, lokala band och nätverk och särskilt i områden 

där människor fortfarande arbetar, handlar och umgås (Gray, Shaw och Farrington, 2006). Den fysiska 

omgivningen, framförallt vägarnas och busshållplatsernas upplevda säkerhet inverkar särskilt på barns 

möjligheter att resa med kollektivtrafik och skolskjuts. Beslut angående var barn ska bli upphämtade 

och avsläppta av skolskjutsen bör i första hand ta hänsyn till omgivande faktorer och inte strikt bygga 

på avstånd.  
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För att många av de föreslagna lösningarna ska fungera ställer det i sin tur krav på olika typer av 

förändringar som kan ta tid. Exempelvis behöver de regionala kollektivtrafikmyndigheternas arbetssätt 

med att organisera samåkning förbättras och underlättas. Lagar och regler behöver anpassas till nya 

delningsekonomier för att öka möjligheten till nya kombinationer av trafikformer. En stor utmaning är 

att få människor att förändra transportbeteende. Detta tar tid och kräver att befolkningen får kunskap 

och erfarenhet av hur olika transportalternativ fungerar i realiteten. 

Sammanfattningsvis kan sägas att ett enkelt svar på frågan om vilka lösningar som kan öka 

medborgares vilja och möjlighet att utnyttja kollektivtrafiken på landsbygd är att det måste finnas 

någon kollektivtrafik att resa med. Och att tillhandahålla kollektivtrafik kommer inte utan kostnader. 

Mer resurser måste läggas på kollektivtrafik på landsbygderna om resandet ska öka. Det är ett enkelt 

svar. Utifrån resultatet av de olika delstudierna är dock svaret på frågan mer komplext än så. En viktig 

slutsats är att kollektivtrafik i traditionell mening inte självt kan bidra till ökad mobilitet och till-

gänglighet. Det ställer krav på att flera olika trafikformer görs tillgängliga och integreras i samma 

system.  

5.2. Fortsatt forskning 

De olika delstudiernas resultat har genererat ett antal nya frågeställningar som behöver lyftas i 

framtida forskningsprojekt.  

Fortsatt forskning behöver baseras på demonstrationsprojekt som stöttar olika intressenter i att 

samordna olika trafikformer, som löper under en längre tid och inkluderar för- och eftermätningar. De 

forskningsfrågor som behöver besvaras är hur kostnader för olika intressenter påverkas på lång sikt 

och hur lösningarna kan möta olika gruppers transportbehov. I detta bör också ingå att identifiera 

juridiska hinder och lösningar.   

I den vetenskapliga litteraturen saknas kunskap om hur avstånd till och mellan olika ärenden, restid, 

närhet till kollektivtrafik, drivmedelskostnader, väder och årstid med mera påverkar valet av färdmedel 

i lands- och glesbygd. Studier som kvantifierar dessa orsaker och fokuserar resande i lands- och 

glesbygd behövs. 

I litteraturstudien (delstudie 2) framkommer det att vissa grupper riskerar mer än andra att få en låg 

mobilitet om det inte finns kollektivtrafik; bland annat äldre, ungdomar utan körkort och personer med 

funktionsnedsättning. Vi har inte funnit någon studie som har undersökt mobiliteten hos förvärvs-

arbetande personer med funktionsnedsättning som bor på landsbygd. Personer med funktionshinder 

kan vara särskilt utsatta när hållplatser i bygder läggs ner och man är hänvisad till starka stråk. Ett 

funktionshinder behöver inte automatiskt innebära att man har rätt till färdtjänst. Hur löser de sin 

vardagsmobilitet? Vilka resor görs och vilka resor kan inte göras på grund av att det inte finns några 

transporter att resa med?  

I delstudierna ges flera exempel på olika projekt som har genomförts med samordning av olika 

trafikformer och anropsstyrd trafik. Det finns få utvärderingar att ta del av som visar huruvida 

lösningarna sparar pengar och i vilken mån de har kunnat tillgodose resenärernas behov. Utvärderingar 

i form av före-eftermätningar samt processutvärderingar behöver göras för att identifiera best-

practises. När fungerar anropsstyrd trafik och samordning? När fungerar det inte? Vilka faktorer är 

framgångsrika? Hur sker bokning, betalning och marknadsföring? Och hur uppfattas servicen av 

invånarna?  

I uppdraget har främst resande hos landsbygdsbor beaktats och resor i vardagen, till skola, arbete och 

fritidsaktiviteter. Men en viktig fråga är hur landsbygders olika resurser kan tillgängliggöras för dem 

som inte bor där. Landsbygdens olika näringar är i behov av arbetskraft. Människor vill resa till 

landsbygder för att arbeta men även för rekreation och naturupplevelser. Hur kan arbetsresor och 

turistresor med kollektivtrafik till olika landsbygder öka?  
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Bilaga 1: Vilka reser med kollektivtrafiken i lands- och glesbygd? –
Kartläggning av resande 

Syfte och genomförande 

I det initiala skedet av uppdraget genomfördes en kartläggning av resande på lands- och glesbygd 

(Ridderstedt och Pyddoke, 2017). Det som föranledde kartläggningen var det faktum att för att kunna 

identifiera lösningar som kan öka resandet på landsbygd krävs kunskap om i vilken omfattning 

kollektivtrafik avvänds, vilka det är som reser, och till vad de reser med kollektivtrafik. Kunskapen 

hoppas minska risken för kostsamma insatser som inte ger någon effekt, medan insatser som skulle 

kunna ge större effekt förbises.  

De återkommande nationella resvaneundersökningarna ger detaljerad statistik över individers 

färdmedelsval. Det framgår däremot inte om individer bor i landsbygd. Denna delstudie utgår därför 

från en metod som identifierar landsbygds- och glesbygdsbor som har svarat på RES 2005–2006. 

Statistik från RES 2005–2006 har kopplats med ett geografiskt informationssystem (GIS) till f.d. 

Glesbygdsverkets definitioner av tätortsnära landsbygd och glesbygd. Dessa områden har mellan 5 till 

45 minuters bilresa till närmaste tätort med mer än 3 000 invånare. RES 2005–2006 anses vara mer 

tillförlitlig än senare resvaneundersökningar då den har en högre svarsfrekvens.  

I den nationella resvaneundersökningen framgår i vilket SAMS-område varje respondent är 

folkbokförd. SAMS står för Small Areas for Market Statistics och är en rikstäckande indelning 

framtagen av Statistiska centralbyrån. De totalt 9 200 SAMS-områdena är till följd av sitt stora antal 

betydligt mer homogena än Sveriges 290 kommuner. På så vis förväntas SAMS-områden ge högre 

precision vid identifiering av lands- och glesbygdsbefolkning jämfört med en kommunbaserad ansats. 

Ett SAMS-område kategoriseras som glesbygd om det förekommer glesbygd i området, oavsett hur 

stor andel av SAMS-området som är glesbygd. Om inte glesbygd förekommer kategoriseras SAMS-

området som landsbygd om landsbygd förekommer. De 36 områden som har identifierats som 

skärgårdsglesbygd har sorterats bort från analysen då endast ett fåtal respondenter bor där.  

Datamaterialet består av 22 881 resenärer (som reste under mätdagen) som totalt har redogjort för 

47 500 huvudresor. Av dessa bor 62,1 procent (n=14 211) i tätort, 34,4 procent (n=7 862) i tätortsnära 

landsbygd och 3,3 procent (n=764) i glesbygd. Nedan ges en sammanfattning av de viktigaste 

resultaten. Resultaten finns i sin helhet i Ridderstedt och Pyddoke (2017).  

Resultat 

Boende i lands- och glesbygd använde kollektivtrafik i mycket liten utsträckning. Nio respektive fem 

procent reste med något kollektivt färdmedel (buss, spårvagn, t-bana eller tåg) under mätdagen. I tätort 

var motsvarande andel på 14 procent inte heller särskilt hög. Cirka 60 procent av resorna i lands- och 

glesbygd gjordes med bil. Cirka 66 procent av resorna med kollektivtrafik var till och från skola och 

cirka 23 procent av kollektivtrafikresorna var resor till och från arbete, Av andra vanliga resor som 

oftast görs med bil, såsom resor till motion, friluftsaktiviteter och inköp, genomfördes mindre än 2 

procent med kollektivtrafik.  

Bland unga 18 år eller yngre reste 39 procent på landsbygd och 41 procent på glesbygd med buss och 

skolskjuts, och 23 respektive 19 procent reste med bil.  

Av kollektivtrafikresenärerna var 48 procent mellan 12 och 18 år gamla och åtta procent var mellan 6–

11 år vilket speglar vad tidigare undersökningar visar, nämligen att skolskjutselever utgör det största 

underlaget för kollektivtrafik på lands- och glesbygd. Av de vuxna lands- eller glesbygdsbor som 

gjorde huvudresor kortare än 10 mil med kollektivt färdmedel var 60 procent kvinnor.  

Av de vuxna som reser med kollektivtrafiken saknar 27 % körkort och 19 % saknar tillgång till bil i 

hushållet. Dessa personer är bundna till kollektivtrafik eller samåkning för resor som är för långa för 
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att gå eller cykla. Detta föranledde en fråga om hur många individer i hushåll som saknar bil, som 

ändå reser med bil. Det är något förvånande att bland dem utan körkort respektive bil i hushållet är det 

ändå vanligare med bilresor (30 procent) än kollektivtrafikresor (14 procent), även då taxi och 

färdtjänst inte är medräknat (figur 1). Det borde förklaras av att de skjutsas av personer som inte ingår 

i hushållet. Denna data finns dock inte med i Ridderstedt och Pyddoke (2017) utan togs fram i 

efterhand.  

 

Figur 1. Resor av vuxna resenärer i lands- och glesbygd utan körkort.  

Sammantaget reste främst unga kollektivt i Sveriges lands- och glesbygd under den undersökta 

perioden. Av den mindre andel vuxna som reste kollektivt hade de flesta körkort, tillgång till bil och 

nära hälften åker bil de flesta av veckans dagar. En fjärdedel av kollektivtrafikresenärerna hade dock 

inte körkort. Även om en viss andel av denna grupp troligtvis hade tillgång till bil som medresenärer 

var de troligtvis i behov av kollektiva färdmedel, taxi eller liknande för att självständigt nå resmål 

bortom gång- och cykelavstånd. 

Slutsatser 

I denna studie har en områdesindelning i SCB:s SAMS-områden och en högupplöst lands- och 

glesbygdsdefinition kunnat öka precisionen i att identifiera landsbygdsbefolkning i den nationella 

resvaneundersökningen RES 2005–2006. I jämförelse med tidigare studier visar denna en lägre 

användning av kollektivtrafik i lands- och glesbygd. Kollektivtrafik används i ringa utsträckning till 

andra ärenden än till skola och arbete. De flesta kollektivtrafikresenärer har körkort och tillgång till bil 

och åker ofta bil. Men, en fjärdedel av de vuxna kollektivtrafikresenärerna i lands- och glesbygd 

saknade körkort och var på så vis bundna till kollektivtrafik, taxi eller motsvarande för självständiga 

resor bortom gång- och cykelavstånd.  

Studien är en kartläggning. Fortsatt forskning behövs som kvantifierar orsaker till de mönster som har 

identifierats här, som visar hur exempelvis avstånd till och mellan olika ärenden, restid, närhet till 

kollektivtrafik, drivmedelskostnader, väder och årstid med mera påverkar valet av färdmedel i lands- 

och glesbygd. Sådan kunskap, som fokuserar på resande i lands- och glesbygd, saknas i den 

vetenskapliga litteraturen idag. 

14%

30%

11%

41%

4%
Kollektivtrafik

Bil

Cykel

Till fots

Annat



VTI rapport 955  41 

Bilaga 2: Mobilitet och transportlösningar på landsbygd - en internationell 
litteraturstudie 

Syfte och genomförande 

Bakgrunden till litteraturstudien var att det saknas mer fördjupad kunskap om färdmedelval hos 

personer boende i lands- och glesbygd än vad RVU kan ge och vilka begränsningar och möjligheter 

som människor i landsbygd upplever gällande tillgången till arbete, utbildning, service och 

fritidsaktiviteter (Berg och Thoresson, 2017). Syftet med litteraturstudien var således att få en 

fördjupad och samlad kunskap om forskning om kollektivtrafik på landsbygd, om mobilitet hos 

personer boende på landsbygd och om vilka lösningar som finns för framtidens mobilitet och 

tillgänglighet på landsbygd. De forskningsfrågor som belyses är: 

1. Vilka frågor och problem har forskare inom detta fält intresserat sig för? Vilka 

samhällsgrupper har särskilt fokuserats på?  

2. Hur ser mobiliteten ut för olika samhällsgrupper på landsbygden? Hur löser de sina vardagliga 

transporter och vilka hinder för mobilitet och tillgänglighet finns? 

3. Vilka transportlösningar har prövats på olika landsbygder? Vad har lösningarna visat för 

resultat? 

I studien ingår endast artiklar som har publicerats i vetenskapliga tidskrifter eller konferenspapper. 

Valet av denna empiri motiveras av att de har genomgått en kvalitetsgranskningsprocess och att 

vetenskapligt publicerad litteratur ger en uppdaterad och strukturerad överblick över vilka 

forskningsfrågor som belyses inom ett visst område och vilken forskning som finansieras. Det ger i sin 

tur kunskap om vilka frågor som förefaller vara viktiga i samhället just nu och vilka frågor som inte 

prioriteras. De artiklar som ingår är publicerade från år 2000 och framåt. Det totala antalet träffar i de 

första sökomgångarna var 1041. 27 artiklar valdes ut som relevanta för att kunna besvara syftet och 

forskningsfrågorna. De valda artiklarna har lästs utifrån vilken debatt forskarna vill bidra till, 

studiernas syfte, i vilken kontext de är genomförda, vilka målgrupper som studerats, samt metod, 

resultat och slutsatser. Cirka hälften av artiklarna var baserade på studier i Storbritannien. Två 

huvudteman kännetecknar litteraturen vilka beskriver studier som belyser socialt deltagande och 

tillgång till samhällsfunktioner, samt studier som beskriver olika strategier och lösningar för att 

möjliggöra kollektivt resande. En utförligare beskrivning av resultatet återfinns i Berg och Thoresson 

(2017).  En sammanfattning av delstudiens resultat följer nedan. 

Resultat 

Socialt deltagande och tillgång till samhällsfunktioner  

Flera studier beskriver att problemen med kollektivtrafik på landsbygder beror på minskad befolkning, 

en åldrande befolkning, att bilen dominerar som transportmedel (O'Shaughnessy, Casey, och Enright, 

2011; Velaga m.fl., 2012). Barn, äldre, människor med låga inkomster och människor med 

funktionshinder är särskilt utsatta grupper, ofta på grund av att de inte har möjlighet att köra bil (Brake 

och Nelson, 2007; Smith, Hirsch och Davis, 2012). Behoven och förutsättningarna för mobilitet samt 

det realiserade resandet skiljer sig åt mellan olika grupper. Litteraturen som beskriver hur resande och 

mobilitet skiljer sig mellan olika samhällsgrupper är nära kopplad till frågor om tillgänglighet, rättvisa 

och ojämlikhet. Begränsade möjligheter att resa stänger ute vissa grupper från sociala aktiviteter och 

samhällsfunktioner. 

Flera studier har ett särskilt fokus på mobiliteten hos äldre personer som bor på landbygd (Shergold 

och Parkhurst, 2012; Ward, Somerville och Bosworth, 2013; Ahern och Hine, 2011). Studierna visar 
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att den transportservice som erbjuds bör anpassas mer till äldres behov och förutsättningar, att gratis 

resor med kollektivtrafik även lockar bilister att parkera bilen vid hållplatsen och ta bussen till 

centrum, förutsatt att det finns bussar, att personer med låg inkomst inte har lika tillgång till arbete och 

utbildning pga. minskad tillgång till transporter. Även om funktionshindrade lyfts fram som särskilt 

missgynnade har ingen artikel i denna litteraturstudie särskilt studerat funktionshindrades 

förutsättningar på landsbygd. 

I flera studier understryks betydelsen av bil för att boende på landsbygden ska kunna ha tillgång till 

arbete och andra nödvändiga dagliga aktiviteter (Dibben, 2003; Gray m.fl., 2001; Hanson och 

Hildebrand, 2011, Sandow och Westin, 2010). Samtidigt bidrar den ökade bilanvändningen till en 

underminering av handel, service och kollektivtrafik på landsbygden vilket får till följd att 

tillgängligheten försämras ytterligare för personer utan tillgång till bil. Slutsatser som författarna till 

studierna drar är att bidragsfinansierade bussar och användandet av taxibussar behöver öka, liksom 

alternativa lösningar såsom att kombinera volontärarbete och lokala myndigheters stöd för att öka 

tillgången till kommunal service lokalt. En annan slutsats är att höjd bensinskatt kommer särskilt att 

drabba de som bor långt ifrån kollektivtrafiken, de vars arbete är beroende av den flexibilitet som bilen 

ger, att styrmedel inriktas mot att även öka tillgängligheten genom att stödja service, handel, skolor 

och hälsovårdsinrättningar på landsbygden samt tillgången till internetbaserade tjänster och handel. 

Den enda svenska studien i denna litteraturstudie är genomförd av Sandow och Westin (2010), som 

har undersökt möjligheter och preferenser att pendla för personer som bor i glesbefolkade områden i 

Norra Sverige. De menar att samhället måste acceptera högre andel bilanvändning på landsbygden om 

dessa områden ska få fortsätta leva, då bilen erbjuder ett mer socialt hållbart sätt att pendla och att 

människor i glest befolkade områden redan lägger mer tid på resor än vad de önskar. 

Olika strategier och lösningar för att möjliggöra kollektivt resande 

Många studier beskriver, analyserar eller utvärderar olika former av lösningar för kollektivtrafik på 

landsbygd. De lösningar som beskrivs är olika former av samåkning eller bil-pooler (Parker, Walker 

och Johnson. 2011; Gray m.fl. 2001), anropsstyrd trafik (Wang m.fl. 2015; Davison m.fl. 2012) och 

andra typer av flexibla transportlösningar (Brake och Nelson, 2007; Nourbakhsh och Ouyangref, 

2012) samt lösningar som är kopplade till informationsteknologier (Velaga, m.fl. 2012).  Några studier 

är inriktade på planering och beslutsfattande som strategier för att förbättra och utveckla 

kollektivtrafiken på landsbygden, såsom samordning av olika transportlösningar och kunskap om 

invånarnas behov och förutsättningar (Brake och Nelson, 2007; De Jong m.fl. 2011).  

Slutsatser av samåkningsprojekt är att sociala och politiskt understödda projekt har potential att öka 

tillgängligheten till exempelvis vård- och omsorgsfunktioner (O’Shaughnessy m.fl. 2011). Det finns 

dock en osäkerhet kring kontinuiteten som bottnar i att de politiska prioriteringarna snabbt kan skifta. 

De som inte har en egen bil riskerar att lämnas utanför eftersom de saknar medel för att återgälda 

andras tjänster. Williams och White (2001) föreslår därför policyinitiativ som stödjer en mer 

organiserad och inkluderande social ekonomi för landsbygdens transporter, t.ex. ett gemensamt ägande 

av bil-pool. Parker m.fl. (2011) föreslår ett antal åtgärder för att utveckla samordning i regionen: lyft 

fram samordning i lokala transportplaner och andra styrdokument; utveckla en gemensam inriktning 

för marknadsföring, inklusive social marknadsföring; utveckla strategier för bevakning och 

utvärdering; utnyttja privata och offentliga förespråkare för att uppmuntra samordning på 

arbetsplatser; genomför demonstrationsprojekt, utveckla proaktiva kontakter med lokal media samt 

skapa ett regionalt varumärke för samåkning och en gemensam webbsida för samåkning lokalt.  

Särskilda utmaningar för anropsstyrd trafik som olika studier pekar på är förbättringar av 

kommunikations- och informationsteknik som är anpassad efter kundernas behov samt juridiska och 

ekonomiska hinder för samarbete behöver övervinnas. Slutsatser i Davison m.fl. (2012) är att 

anledningen till att flera exempel av anropsstyrd trafik har misslyckats är att den inte har anpassats till 

kundernas behov och för att kunna locka fler användare till anropsstyrd trafik behövs tekniska 
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framsteg som känns igen av kunderna med digitala lösningar för information, köp, bokning och 

kommunikation. Flera studier pekar på att samordning mellan olika utövare skulle förenkla 

användningen av transporter för boende på landsbygden. De Jong m.fl. (2011) menar att det är en 

kombination av faktorer som är avgörande för att lyckas med anropsstyrd trafik, nämligen samarbete 

mellan intressenter, fördelning av kostnader mellan intressenter (inklusive passagerare), samt 

synbarhet och service.  

Slutsatser 

Litteraturstudien bygger främst på studier i andra länder än Sverige. Många av de 

tillgänglighetsproblem och mobilitetsproblem som beskrivs är knutna till specifika platser med unika 

geografiska och demografiska förutsättningar. I många fall spelar också kulturella vanor och 

föreställningar in i vilka behov av transporter som har identifierats. Det går att dra lärdomar av de 

erfarenheter, problem och lösningar som beskrivs men det är svårt att helt och hållet överföra 

resultaten till svenska förhållanden och de geografiska förutsättningar som finns på svenska 

landsbygder. Generellt sett finns det få studier som belyser landsbygdsbors perspektiv, erfarenheter 

och behov. Den litteratur vi har studerat beskriver främst resande hos dem som använder 

kollektivtrafiken, men inte dem som inte kan resa pga. bristande tillgång till transporter, eller bilister. 

Få studier beskriver geografiska förutsättningar, avstånd, alternativa transportmedel till målet eller till 

hållplatser. Slutsatserna är därför att det finns ett behov av lokala nedslag i svenska landsbygder för att 

visa på komplexiteten och exemplifiera hur människor på landsbygden planerar och genomför sina 

aktiviteter i vardagen beroende på hur deras tillgång till transporter ser ut.  

Det är viktigt att inte enbart fokusera på människors möjligheter att resa ifrån landsbygdsorter till mer 

tätbefolkade orter områden för att arbeta, studera, handla, delta i fritidsaktiviteter och träffa vänner. 

Om det finns tillgång till handel, service och fritidsaktiviteter på landsbygden behöver inte invånarna 

resa för att tillgå detta.  

De lösningsfokuserade studierna pekar särskilt på tre faktorer som är viktiga för att utveckla en väl 

fungerande kollektivtrafik på landsbygd:  

1) samordning av färdtjänst, allmän kollektivtrafik och skolskjuts,  

2) målgrupper måste identifieras och deras behov och förutsättningar måste kännas till samt  

3) marknadsföring av nya projekt och linjer är a och o för att invånarna ska känna till dem och ha 

möjlighet att testa. 
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Bilaga 3: Lösningar för kollektivtrafik på landsbygd – det pågående 
arbetet i Sverige  

Syfte och genomförande 

Bakgrunden till denna studie var att det har genomförts flera projekt i såväl Sverige som i andra länder 

i syfte att finna optimala lösningar för kollektivtrafik och andra trafikformer på landsbygd, men med 

bristande uppföljning (Lindgren och Berg, 2017). Det saknas uppgifter som kan bedöma om 

lösningarna sparar pengar och i vilken mån lösningar har kunnat tillgodose resenärernas behov. Det 

fanns således ett behov av att finna goda exempel på lösningar som kan attrahera resenärer samtidigt 

som de är ekonomiskt effektiva och som är anpassade till lokala förutsättningar. 

Det övergripande syftet var att identifiera goda exempel på lösningar för kollektivtrafik i svenska 

landsbygder som både är attraktiva för resenärer och ekonomiskt effektiva. Ytterligare ett syfte var att 

studera de regionala kollektivtrafikmyndigheternas arbete för att tillhandahålla kollektivtrafik på 

landsbygd. För att besvara studiens syften användes tre empiriska källor: enkätstudie riktad till 

regionala kollektivtrafikmyndigheter, intervjuer med tjänstemän på regionala 

kollektivtrafikmyndigheter samt en dokumentstudie av lösningar och projekt som har bedrivits och 

bedrivs i Sverige. Empirin har behandlats som tre olika delstudier. Syfte, genomförande och resultat 

för tre delstudierna beskrivs nedan. Slutsatser från de tre delstudierna ges i kapitel 6.5.  

Enkätundersökning riktad till Regionala kollektivtrafikmyndigheter  

Syfte och genomförande 

För att ta reda på hur de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) arbetar med kollektivtrafik på 

landsbygd skickades en enkät ut till samtliga 21 RKM. Syftet med enkäten var att söka exempel på 

nya lösningar för att möjliggöra ökad användning av kollektivtrafik i landsbygd och för att göra den 

ekonomiskt effektiv. Med nya lösningar menas lösningar som har introducerats de senaste fem åren. I 

enkäten specificerades följande: 

1. VTI vill gärna ha exempel på nya trafikformer med ovan nämnda syfte. Det kan t.ex. vara 

samordning av linjetrafik och skolskjutsar, anropsstyrd trafik eller närtrafik. 

2. VTI är också intresserade av beslutsunderlag och dokumenterad uppföljning som kan visa hur 

den nya lösningen lett till ökat resande eller lägre kostnader. Om dokumentation saknas men 

kan åstadkommas genom att regelbunden insamling och registrering av data om påstigande, 

kostnader eller intäkter sker, vill vi gärna veta det också. 

3. VTI önskar också ta del av exempel på linjer där trafiken minskats eller lagts ner under de 

senaste fem åren. 

Efter utskick samt påminnelse hade 10 RKM eller en organisation kopplad till RKM lämnat svar på 

enkäten. Dessa var: Region Blekinge (RKM), Region Gotland (RKM), Region Halland (RKM), 

Skånetrafiken (förvaltningen i RKM Region Skåne), Stockholms läns landsting (RKM), 

Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (RKM), UL (förvaltningen i RKM Region 

Uppsala), Region Värmland (RKM), Region Västerbotten (RKM) och Västtrafik (RKM Västra 

Götalandsregionens trafikbolag).  

Flera gav inga exempel på lösningar som introducerats de senaste fem åren, utan redogjorde för hur de 

arbetar med kollektivtrafik på landsbygd generellt. Andra begränsade sina svar till att omfatta enbart 

vad de gjort de senaste fem åren. Således varierade omfattningen av svar och vilka frågor de svarade 

på. Innehållet i enkätsvaren analyserades och kategoriserades utifrån olika arbetssätt eller 

lösningskategorier. Resultaten sammanfattas nedan och finns i sin helhet i Lindgren och Berg (2017). 
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Resultat 

Enligt enkätsvaren har RKM arbetat med att samordna skolskjuts och linjetrafik, anropsstyrd trafik 

och samåkning samt med att lägga ned trafik på grund av lågt resande. Enkätsvaren ger tyvärr ingen 

information om beslutsunderlag och dokumenterad uppföljning som kan visa huruvida nya lösningar 

har lett till ökat resande eller lägre kostnader. Svaren i enkäten säger således ingenting om huruvida 

lösningar är ekonomiskt effektiva eller om de har förbättrat möjligheterna att resa med kollektivtrafik 

på landsbygd, eller ökat resandet.  

Samordning 

I Halland upphandlades de särskilda persontransporterna samtidigt som den allmänna 

kollektivtrafiken, på uppdrag av de halländska kommunerna och Region Halland. De linje-skol-

paketen som ingick i upphandlingen där skolskjutsar linjelades, öppnades upp och gjordes sökbara i 

reseplaneraren för resenärer i den allmänna kollektivtrafiken. Fördelar som nämns är att kostnaderna 

kan hållas nere, bland annat då det finns en volym på produktion så att en rimlig driftskostnad kan 

uppnås, inklusive kostnader för administration och depå.  

I Västerbotten är skolskjuts till stor del samordnad med linjetrafik sedan många år. Elever (inklusive 

gymnasium) har ett skolkort som de använder i den allmänna kollektivtrafiken. Nackdelen med 

samordningen är att tidtabellerna sällan passar för arbetspendling utgående från en 8 timmars 

arbetsdag. På vissa ställen har den allmänna kollektivtrafiken lagts ned och istället har renodlad 

skolskjuts införts.  

I vissa kommuner i Västra Götaland har skolskjuts öppnats för allmänheten. På vissa håll har man 

gjort försök att komplettera skoltrafiken med linjetrafik i de fallen när skolornas tider ligger så att 

skolskjutsen avgår senare än vad som är praktiskt för arbetspendlare. Detta menar dock Västra 

Götaland är svårt att få till i praktiken och är mycket kostsamt. I de kommuner där skoltrafiken är 

öppen för alla har emellertid vissa linjer gjorts anropsstyrda under skollov. 

Andra samordningslösningar är att samordna den allmänna kollektivtrafikens och skolskjutsens 

avgångstider samt att göra om linjetrafik med låg beläggning till renodlad skoltrafik.  

Anropsstyrd trafik  

Halland gör årligen en översyn av anropsstyrda linjer och beläggningen kontrolleras på tur- och 

hållplatsnivå. Är beläggningen låg kan turerna bli anropsstyrda och utföras med mindre fordon, stå 

kvar i tidtabellen och vara sökbar i reseplaneraren, men måste beställas minst en timme före 

avgångstid. Halland har även närtrafik som är till för dem som saknar tillgång till allmän 

kollektivtrafik, vilket man gör om man bor mer än två kilometer till närmaste busshållplats och/eller 

har mer än en timme till närmaste tur. Närtrafiken tar resenären till närmsta serviceort med affär och 

möjlighet att ta sig vidare med allmän kollektivtrafik. Närtrafiken är tillgänglig mellan kl. 8.00 och 

17.00 och en resenär tillåts genomföra 20 resor per månad. Även Västra Götaland har anropsstyrd 

trafik som de kallar närtrafik som kan beställas för att resa från landsbygd till tätort och vice versa. 

I Västerbotten finns sedan några år tillbaka något de kallar ringbilstrafiken. De har olika benämningar 

beroende på funktion, t.ex. att transit från en tågstation till tätorten har ett särskilt namn medan en 

anropsstyrd förlängning av ordinarie linjetrafik heter något annat. Det är en avvägning mellan utbud 

och efterfrågan eftersom varje tur är väldigt dyr samtidigt som man vill att det ska finnas tillgängligt 

för dem som behöver. 

Annan anropsstyrd trafik som kommer fram i enkäterna är att införa anropsstyrd kvälls- och helgtrafik 

på en specifik linje, samt omdragning av en linje till en annan väg för att kunna koppla ihop 

anropsstyrd trafik med linjetrafik. I enkäterna framkommer det också att det endast har förts 

diskussioner om att införa anropsord trafik, förslag som har beslutats att inte genomföras, samt att inga 

nya former för kollektivtrafik på landsbygd har införts de senaste fem åren.   
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Samåkning 

I Västra Götaland kunde ideella organisationer och kommuner mellan 2013–2015 ansöka om 50 % 

medfinansiering från en plattform för alternativa och innovativa lösningar för ökad tillgänglighet på 

lands- och skärgårdsbygd. Detta resulterade i två samåkningsprojekt som finns kvar än idag utan 

särskild finansiering från plattformen. Kommuner och föreningar hade svårt att komma med egna 

förslag på lösningar. 

I Västerbotten fanns långt gångna planer om att söka pengar för att investera i motorvärmarplatser vid 

utvalda busshållplatser som lämpar sig för samåkning. Av olika anledningar, bland andra brist på 

finansiering, blev det inget av förslaget. 

Intervjuer med Regionala kollektivtrafikmyndigheter  

Syfte och genomförande 

För att få en djupare förståelse för hur regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) arbetar med 

kollektivtrafik på landsbygd, utöver de svar som gavs i enkäten, genomfördes intervjuer med 

tjänstemän från RKM. I intervjustudien skulle följande frågor besvaras: 

1. Vilka utmaningar och förutsättningar för kollektivtrafik på landsbygd har de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna? Vilka förutsättningar har de för att lösa eventuella problem?  

2. Har de regionala kollektivtrafikmyndigheterna några strategier för att bedriva kollektivtrafik 

på landsbygd? I så fall, hur ser strategierna ut? 

3. Hur går den organisatoriska och ekonomiska samordningen av olika trafikformer till? 

Fyra RKM valdes ut till intervju: Halland, Skåne, Västerbotten och Östergötland. De valdes ut för att 

de dels representerar olika geografiska områden och för att de har olika erfarenheter av arbete med 

landsbygdstrafik. Östergötland valdes därför att de under 2016 hade gjort en omfattande 

linjekartläggning som resulterade i ett antal nedlagda linjer på landsbygd vilket fick stor 

uppmärksamhet i media. Halland valdes ut därför att de tidigare hade varit med i ett projekt för att 

hitta nya lösningar och metoder för kollektivtrafik på landsbygd tillsammans med flera andra RKM, 

och förväntades därför ha erfarenheter och idéer som kunde vara värdefulla för denna studie. Skåne 

valdes ut därför att deras svar i enkäten indikerade att de upplevde svårigheter med samordning. 

Västerbotten valdes för att de är en glesbygdsregion.  

I Skåne (Skånetrafiken) och Östergötland (Östgötatrafiken) intervjuades en tjänsteman från respektive 

organisation. I Halland genomfördes en gruppintervju med en tjänsteman från Region Halland och två 

tjänstemän från Hallandstrafiken. I Västerbotten genomfördes enskilda intervjuer med tre tjänstemän 

varav en representant från Västerbottens läns landsting och två från Region Västerbotten (RKM). 

Nedan följer en kort beskrivning av varje region och hur de organiserar kollektivtrafiken, såsom 

beskrivet i deras trafikförsörjningsprogram. 

Med stöd av en semistrukturerad intervjuguide ställdes frågor om hur de arbetar med kollektivtrafik på 

landsbygd och eventuella strategier, hur ansvaret för olika trafikformer är uppdelat, medborgardialog 

och kunskap om resenärerna och deras behov, hur samordning mellan trafikformer ser ut, upplevda 

hinder och möjligheter gällande samarbete, finansiering, juridik, organisation, politik samt lösningar 

som de har testat, hur dessa genomfördes och dess resultat. Författarna till rapporten arbetade 

tillsammans med analysen av intervjuerna. Analysen mynnade ut i ett antal huvudkategorier och 

underkategorier vilka finns presenterade i Lindgren och Berg (2017). En sammanfattning ges nedan.  



48  VTI rapport 955 

Resultat 

Strategier och resurser för att tillhandahålla kollektivtrafik eller öka resandet 

Tjänstemännen nämner några strategier eller arbetssätt för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv: hög 

turtäthet, räta ut linjer och satsa på starka stråk. Järnvägen har en stor roll att spela, menar flera. 

Tanken med starka stråk är att främja kombinerad mobilitet genom att resenärer ska kunna gå, cykla 

eller åka bil till en hållplats eller knutpunkt och där byta till kollektivtrafik. För att det ska vara möjligt 

att byta färdmedel vid en knutpunkt så behöver infrastrukturen vara anpassad så att resenären kan låsa 

fast sin cykel eller parkera bilen vid bytespunkten samt att ta sig dit och uppehålla sig tryggt och 

säkert. Hur kombinerad mobilitet ska ordnas är dock inte enkelt att svara på, till exempel hur enstaka 

resenärer ska fångas upp och hur samordning ska ske. Realtidsinformation skulle kunna underlätta för 

landsbygdsbor som bor utefter busslinjer där det kan vara stora variationer i punktlighet. 

Marknadsföring används för att få fler resenärer, men också för att uppmärksamma förändringar eller 

på andra sätt lyfta kollektivtrafiken. På några håll i region Halland är resorna under lågtrafik gratis för 

personer över till exempel 70 eller 75 år. Regionerna har framförallt information om deras befintliga 

kunder, vilka de lättare når genom kundundersökningar. Att få kunskap om de som inte använder 

kollektivtrafiken och vilka de potentiella resenärerna är beskrivs som svårare men är en kunskap som 

efterfrågas.  

Regionerna har olika geografiska och organisatoriska förutsättningar för att tillhandahålla 

kollektivtrafik på landsbygd. En tydlig utmaning eller tillgång är geografin som kan innebära glest 

befolkade inland, långa avstånd, flerkärnig ortstruktur utefter kusten och tillväxtmotorer i regionen 

(tätorter). Halland nämner att deras lilla organisation är en fördel och resurs. Det finns en nära relation 

mellan RKM och Hallandstrafiken och närheten till politiken underlättar också. Däremot framkommer 

det i flera av intervjuerna att det inte finns nätverk för strateger, snarare för chefer och politiker, och 

inte heller nätverk för just kollektivtrafik på landsbygd, vilket försvårar kunskaps- och 

erfarenhetsutbyte. Risken är att de göra om samma misstag som andra har gjort eller uppfinner hjul på 

nytt. 

På landsbygderna utgör ofta skolbarn och skolungdomar basen för kollektivtrafik. Regionerna har 

olika syn på huruvida de kan vara en resurs. I Östergötland har man lagt ner linjer som har mestadels 

skolbarn som resenärer, eftersom det är kommunens ansvar att ordna skolskjuts.  

Olika former av anropsstyrd trafik finns på många håll vilket uppfattats vara en bra lösning för 

områden med låg efterfrågan. Samtidigt vill respondenterna inte att den används för mycket eftersom 

de förmodar att kostnaderna blir för höga. Det finns dock inga utvärderingar att ta del av och därför 

svårt att uttala sig om effekten av den anropsstyrda trafiken när det gäller kostnader och människors 

faktiska möjligheter att resa. Regionerna arbetar olika med och har olika erfarenheter av att samordna 

skolskjuts och särskilt kollektivtrafik med allmän kollektivtrafik. Flera svårigheter och begräsningar 

med samordning beskrivs; ansvaret mellan olika trafikformer är väldigt uppdelat; organisationer är 

svåra att förändra; organisationer är slimmade vilket innebär begränsade tidsresurser att arbeta med 

samordning; samordning kan innebära att förutsättningarna för lokala entreprenörer försämras; samt 

att färre invånare i inlandet innebär sämre förutsättningar för taxi. En tänkbar svårighet med 

samordning av färdtjänst och allmän kollektivtrafik är att man måste veta att platsen i en färdtjänstbuss 

som upptas av en allmän kollektivtrafikresenär inte tränger ut en berättigad särskild 

kollektivtrafikresenär. Det finns förhoppningar på att nästa generations betalsystem ska kunna lösa 

problemen med att kombinera den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken. 

Uppdrag och skyldigheter  

Denna kategori berör skyldigheter som tjänstemännen anser att de har i sitt arbete med kollektivtrafik i 

allmänhet och på landsbygd i synnerhet. Samtliga tjänstemän betonar att politiken spelar stor roll för 

vad som ska göras. Skåne menar dock att RKM bestämmer hur. Alla betonar att det är kostsamt med 
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kollektivtrafik på landsbygd. Det är sjukvårdsbehoven som begränsar utrymmet för kollektivtrafiken 

samt att städernas kollektivtrafikförsörjning prioriteras. Östergötland betonar att kollektivtrafik 

innebär att flera reser tillsammans och är en skattefinansierad tjänst o enskildas individers 

transportbehov inte är deras ansvar. I flera regioner är kollektivtrafiken en regional utvecklingsfråga 

och flera exempel på hur kollektivtrafiken ska bidra till detta kommer fram. Kollektivtrafiken ska: 

bidra till att så många som möjligt ska ha en hög tillgänglighet till arbete; lindra bostadsbristen; gynna 

både invånare och besöksnäring; bidra till en hållbar samhällsutveckling och minska trängsel i 

städerna.   

Det finns en mer eller mindre tydlig konflikt mellan att satsa på kollektivtrafik i tätorter och på 

landsbygder. För att få resurser till att erbjuda en bättre kollektivtrafik i tätorterna, måste resurser 

flyttas från områden där bussen har väldigt få resenärer. Landsbygden har därför låg prioritet.  

Svårigheter med att förbättra kollektivtrafik på landsbygd och potentiella lösningar 

De svårigheter som beskrivs är ofta kopplade till organisationsfrågor, finansiering och bristande 

kundunderlag. I Halland är de så slimmade att utrymmet för att arbeta med nya samarbeten och projekt 

är mycket litet. I små organisationer tenderar också kunskapen att bli personbunden, även bland 

politiker, menar en tjänsteman i Halland. Upphandling, regler och byråkrati uppfattas också som 

hinder för att utveckla kollektivtrafiken på landsbygderna.  

Genom att fördubbla turtätheterna istället för att bygga ut vägen kan resandet öka, menar en 

tjänsteman. En förbättrad hållplats leder förmodligen inte till mer resande. Det betonas att kommuner 

och landsting inte kan satsa på landsbygden utan resursförstärkning. 

Problem med linjeläggning av skolskjutsar kommer fram i intervjuerna. Barnens säkerhet kan 

försämras eftersom busschaufförerna inte längre kan stanna på andra ställen än hållplatser eller se till 

att barnen säkert kommer över en väg. Det blir trångt på bussarna under morgontid och fluktuation i 

barnkullar får konsekvenser för den långsiktiga planeringen. 

För att lättare kunna samordna olika trafikformer finns det förhoppningar på framtida tekniska 

lösningar. Det efterfrågas tekniska lösningar som sammankopplar beställningscentralen med den 

anropsstyrda trafiken till de reguljära linjerna. På så sätt kan resenären söka och betala hela resan i en 

och samma bokning, och hitta tomma platser i till exempel en färdtjänstbil. Generellt önskas 

betalsystem som förare oberoende av fordon kan ha tillgängligt, så att till exempel en taxichaufför som 

kör anropsstyrd trafik kan läsa av periodkort. Mycket av den teknik de efterfrågar finns redan, men de 

sitter fast i avtal för betalningssystem eller tillgång till realtidsinformation. Förarlösa fordon nämns 

som en möjlighet på längre sikt som en del i mobilitet som service (MaaS). 

Dokumentstudie 

Syfte och genomförande 

I denna del har lösningar och projekt som har bedrivits och bedrivs i Sverige sammanställts i syfte att 

identifiera goda exempel på lösningar. Det empiriska materialet består av rapporter skrivna av 

kommuner och konsulter, samt hemsidor som presenterar olika typer av lösningar och projekt. 

Källorna har hittats genom sökningar via internet och VTI:s nationella biblioteksdatabas, samt har 

kommit till vår kännedom genom mailkontakt och telefonsamtal från företag och organisationer som 

har kontaktat VTI i syfte att berätta om deras arbete. Materialet har lästs igenom av båda författarna 

till rapporten (Lindgren och Berg, 2017). Innehållet har sedan organiserats utifrån vilken typ av 

lösning som beskrivs. 
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Resultat 

Många av projekten har några år på nacken och det äldsta projektet i sammanställningen, 

Kuxaprojektet, berör samma frågeställningar som många fortfarande tampas med, det vill säga att få 

till samordning av den särskilda och den allmänna kollektivtrafiken med förhoppning om att kunna ha 

ett bättre utbud till en så låg kostnad som möjligt.  

Kuxabussarna i Ockelbo infördes för att erbjuda invånarna ett totalt bättre utbud genom att samordna 

linjetrafik, skolskjuts, och färdtjänsten till en enda trafiklösning (Börjesson, 2000). Större delen av den 

skolskjuts som tidigare hade gjorts med taxi och särskilda skolskjutsturer med buss gjordes om till 

busslinjer som alla kunde åka med, vilket innebar att även resandet med färdtjänst minskade. I 

projektets första etapp 1995–1997 så fördubblades antalet turer per dag och bytesmöjligheterna till 

regionaltrafiken blev bättre. Trafiken var avgiftsfri för alla. Samtidigt gjordes också en förenkling av 

tidtabeller, utveckling av linjekartor, ökad delaktighet i trafiken hos förare och trivsel bland resenärer 

samt anpassning av skoltider för att passa den regionala busstrafiken. Resultatet blev fler avgångar per 

dag och ökat resande utan att kommunens kostnader ökade (Börjesson, 2000). Kuxabussarna finns i 

skrivande stund kvar och är fortfarande avgiftsfria (Ockelbo kommun, 2017). 

Plustrafiken på Gotland syftade till att öppna upp och öka tillgången till kollektivtrafik för boende i 

glesbygd på Gotland, men också att ekonomiskt effektivisera trafiken (Gottfridsson, 2010). En och 

samma förvaltning inom kommunen tog ett samlat organisatoriskt ansvar för färdtjänst-, sjukresor och 

kompletteringstrafik. Utifrån resultatet betonas vikten av koordination mellan olika 

trafikentreprenörerna i de upphandlingar av trafik som görs och att resornas beställs och samordnas via 

en gemensam beställningscentral. (Plustrafiken har numera bytt namn till Närtrafiken). 

Byabussen i Ystad skulle vara uppbyggd kring grundskoleskjutsar men anropsstyrd för allmänna 

kollektivtrafikresenärer (Gottfridsson, 2010). Byabussen blev en utvecklad närtrafik, som gick 

parallellt med skolskjuts, svaga busslinjer, färdtjänst och sjukresor. Samordningen var minimal och 

Byabussen innebar en utbudsökning som även ledde till högre kostnader. Projektet lades ned 

sommaren 2008 på grund av minskat kundunderlag. 

SIS-tekniks pilotprojekt i Kalmar län testades i juni 2017 (Samtrafiken, 2017). Syftet med SIS-teknik 

är att använda neutrala gränssnitt för att koppla samman existerande tekniska moduler och databaser 

för att kunna integrera anropsstyrd trafiks tekniska system och motsvarande system hos allmän 

kollektivtrafik (se www.samtrafiken.se.). Projektet pågår i skrivande stund och utförs i flera steg. I 

steg A som är i drift idag har närtrafiken gjorts sökbar från datorer och smarta telefoner i Kalmar 

länstrafiks databas, via appen MobiTime2. Det innebär att resenärer kan hitta förslag på resor som 

innehåller både närtrafik och allmän linjelagd trafik. Då användaren anger start- och slutpunkt för en 

önskad resa som ligger inom ett närtrafikområde så presenteras även förslag på resor där närtrafik 

ingår. Resenären ska tydligt se att resan behöver förbokas och hur beställningscentralen kan kontaktas. 

Ett gränssnitt baserat på SIS-teknik har sedan lagts in för att göra det möjligt att boka närtrafik 

automatiskt. I steg B och C ska resenären kunna boka och visera resan direkt via appen samt få 

realtidsinformation om avvikelser och inställda turer, information som även buss- och taxiförare ska 

få. Steg B och C ska vara klara under hösten 2017. 

Projektet Glitter genomfördes i Götene och Vara kommun i Västra Götaland mellan åren 2001–2003 

(Gottfridsson, 2010). Projektet innehöll fyra delmoment: (1) skolskjutsar öppnades för allmänheten 

och samordnades med linjetrafik, (2) linjetrafik med låg beläggning gjordes om till anropsstyrd trafik, 

(3) Närtrafik infördes vilket innebar anropsstyrd trafik som inte var linjebunden, som kunde hämta 

                                                      

2 MobiTime är en plattform för att distribuera reseinformation och att sälja biljetter till kollektivtrafikens 

resenärer (se www.infospread.se) 
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resenären hemma (4) för den anropsstyrda trafiken automatiska utvecklades bokningsfunktioner, 

nämligen bokning via Internet, via talsvar, sms samt via bokningsautomater i tätorten. Närtrafiken 

ökade antalet resande men inte i förväntad omfattning. Bokningsfunktionerna innebar att resenärerna 

skulle lära sig nya rutiner. Resvanor eller attityder till kollektivtrafiken förändrades inte. Det var också 

svårt att nå ut till potentiella kunder som inte regelbundet utnyttjar de tänkta trafikformerna. 

Gottfridsson (2010) menar att linjetrafik och anropsstyrd trafik måste vara integrerade för att kunna 

fungera som transportalternativ för resenärerna.   

Visingsöbussen Öasvängen startade 2005 och är en linjelagd anropsstyrd buss som samordnar vanlig 

kollektivtrafik med skolskjuts, färdtjänst- och sjukresor. I skrivande stund erbjuder bussen tio turer på 

vardagar (http://www.jlt.se/resande/linjer/l126). Dels finns det fasta hållplatser men också möjlighet 

att vinka till bussen och kliva på var som helst. En väl etablerad och nära kontakt mellan kommuner 

och Länstrafiken i Jönköping har bidragit till framgången med bussen (Trivector, 2011). 

Mobilsamåkning. Mobilsamåkning Sweden AB startade som ett bygdeinitiativ i Tolg i Småland då 

man ville förenkla samåkning på landsbygder (Mobilsamåkning, 2015). Genom att bygga ett 

lättanvänt tekniskt system till dator och mobiltelefon förenklade man matchningen mellan förare och 

medpassagerare och betalningen dem emellan. In- och utbetalning sker via fakturering en gång per 

kvartal och summan av individens resor som passagerare eller förare har då räknats ut. Projektet 

Samåkning i Gävleborg använde sig av Mobilsamåkning Sweden AB:s koncept och plattform. 

Projektet pågick mellan 1 januari 2016–31 maj 2017 (Region Gävleborg, 2017). Slutsatserna från 

projektet är att intresset för samåkning har varit lågt vilken de menar beror på människors ekonomiska 

situation, dvs. det faktum att de flesta har råd med en eller två bilar, samt bekvämlighet och rädsla för 

minskad frihet. De menar att det måste till ett större fokus på beteendeförändring. Ett problem som 

beskrivs är att det ofta är eldsjälar som arbetar ideellt med engagemang på landsbygden vilket är 

ohållbart i längden, enligt Gävleborg.  

Handlarrundan i Sörbygden, Munkedals kommun innebär att varje fredag förmiddag åker en buss runt 

i Sörbygden och plockar upp resenärer vid deras hem för att sedan köra dem till Hedekas centrum 

(Munkedals kommun, 2017). Bussen måste förbokas via telefon. På grund av dess popularitet gick 

handlarrundan över till att bli en varaktig service som inte tagit mer av kommunens budget i anspråk, 

eftersom den lett till en minskning av hemtjänstens hemsändningar till handlarrundans användare. 

Slutsatser av enkätstudie, intervjustudie och dokumentstudie 

Enkätsvar och intervjuer med tjänstemän visar att kollektivtrafik på landsbygd prioriteras bort till 

förmån för tätare turer i tätorter och där man kan attrahera många resenärer. Viktiga anledningar är 

begränsade finansiella resurser, att kollektivtrafiken ska bidra till minskad bilanvändning i städerna 

samt att det anses vara svårt att bedriva kollektivtrafik på landsbygd utan att det blir för kostsamt pga. 

det låga antalet potentiella resenärer. Fakta och kunskap saknas om vilken effekt olika lösningar får. 

Detta beror delvis på att det inte genomförs utvärderingar av insatser som visar på effekten på 

kostnader och människors möjligheter att resa, på lång sikt. Regionernas geografiska, demografiska 

och organisatoriska förutsättningar skiljer sig åt för möjligheten att tillhandahålla kollektivtrafik för så 

många landsbygder som möjligt och att skaffa sig ny kunskap. Den egna arbetsbördan påverkar också. 

Regionala kollektivtrafikmyndigheter arbetar med samordning av skolskjuts och linjetrafik, 

anropsstyrd trafik och samåkning. Flera regioner har arbetat med att stimulera olika 

samåkningsprojekt, med varierande resultat. Nedläggning av trafik är ett exempel på en strategi för att 

minska kostnaderna och lägga resurser där det finns underlag. 

Olika former av anropsstyrd trafik finns på många håll vilket uppfattats vara en bra lösning för 

områden med låg efterfrågan. Samtidigt vill man inte att den används för mycket eftersom kostnaderna 

blir för höga. Idag finns det flera begränsningar med anropsstyrd trafik, bland annat att digitala 

lösningar, där det går att söka, boka och betala sin resa med anropsstyrd trafik, än så länge används i 
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mycket liten omfattning. I samåkningsprojekt visas att intresset för samåkning har varit lågt. 

Människors vilja att samåka är en stor utmaning och även personella resurser för att uppmuntra fler att 

samåka.  

Dokumentstudien visar att flera olika projekt bedrivs och har bedrivits i Sverige med mer eller mindre 

lyckade resultat. I rapporten ges exempel på projekt som har fått läggas ned men också projekt som 

anses vara lyckade (Lindgren och Berg, 2017). Ett av dessa är Kuxabussarna. En annan lösning som 

har potential att attrahera resenärer är att integrera olika former av trafik så att resenären kan se och 

boka flera olika typer av transporter i samma app., likt SIS-tekniks pågående pilotprojekt i Kalmar. Att 

koppla på trafikformer som ligger under olika myndigheters och företags ansvarsområden har potential 

att öka resandet men ställer också krav på samarbete och överenskommelser inte minst kring 

ekonomiska och juridiska frågor. Den pågående utredningen om samordning av särskilda person-

transporter är ett bidrag till hur hindren kan överbryggas (Direktiv 2016:85). Dock behövs även 

kunskap om effekten av samordning av andra trafikformer, inte enbart särskilda persontransporter. 

Fortsatt forskning behöver därför baseras på demonstrationsprojekt som stöttar olika intressenter i att 

samordna olika trafikformer, som löper under en längre tid och inkluderar för- och eftermätningar. De 

forskningsfrågor som behöver besvaras är hur kostnader för olika intressenter påverkas på lång sikt 

och hur lösningarna kan möta olika gruppers transportbehov. I detta bör också ingå att identifiera 

juridiska hinder och lösningar.   
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Bilaga 4: Kollektivtrafikens betydelse för mobilitet och vardagsaktiviteter 
hos hushåll på landsbygd - en intervjustudie 

Syfte och genomförande 

I genomförandet av delstudie 2, litteraturstudien av Berg och Thoresson (2017), framkom att det finns 

mycket lite forskning om hur människor på landsbygden organiserar sina transporter och upplever sin 

mobilitet, särskilt med fokus på svenska förhållanden. För att kunna öka medborgares vilja och 

möjlighet att utnyttja kollektivtrafik på landsbygd behövs kunskap om hur behov av transporter 

genereras i olika hushåll. Först då kan lösningar, anpassade till sociala och geografiska förutsättningar, 

föreslås. Den fjärde delstudien i uppdraget, Berg och Ihlström (2017), avser därför bidra till den 

kunskapen. Syftet med studien var att synliggöra lokala exempel på hur tillgången till transporter 

tillgodoser behov av mobilitet och deltagande i vardagsaktiviteter hos personer som bor på landsbygd. 

Följande frågor skulle besvaras: 

1. Vilka för- och nackdelar beskrivs med att bo på landsbygd? 

2. Hur används olika transportsätt?  

3. I vilket mån kan kollektivtrafik möta de boendes mobilitetsbehov? 

Utgångspunkten i studien grundar sig på ett tidsgeografiskt aktivitetsbaserat perspektiv, vilket ser 

resmönster som ett resultat av människors behov av att genomföra aktiviteter (Hägerstrand, 1991). 

Således är inte enskilda resor de intressanta analysenheterna, utan sekvenser av aktiviteter och 

relaterade resor. Tidsgeografin hjälper till att synliggöra komplexiteten i vardagen som inverkar på 

människors mobilitet och val av transportmedel. Begreppen aktivitet och projekt är centrala 

tidsgeografiska begrepp i studien liksom restriktioner vilka omger individen och begränsar dennes 

möjlighet att genomföra aktiviteter (Ellegård, 1998). I studien är det inte aktiviteterna och projekten i 

sig som är viktiga utan hur dessa är möjliga att genomföra, vilka mobilitetsbehov de skapar, hur 

genomförandet av projekten möjliggörs och begränsas beroende på förflyttningsmöjligheter. 

I studien har f.d. Glesbygdsverkets definition av tätortsnära landsbygd använts (Tillväxtanalys, 2009). 

Glesbygdsverket har delat upp Sverige i tre områdestyper: 

1. Tätorter är områden med mer än 3 000 invånare samt områden som kan nå tätorten med en 

bilresa på högst 5 minuter. I tätorter bor ca 77 procent av Sveriges befolkning. 

2. Tätortsnära landsbygd är områden som kan nå tätorter (definierade som ovan) med en bilresa 

på högst 45 minuter. I tätortsnära landsbygd bor ca 21 procent av befolkningen.  

3. Glesbygd är områden som når en tätort (definierad som ovan) först med bilresa på mer än 45 

minuter. I glesbygd bor knappt 2 procent av befolkningen.  

Även om tätortsnära landsbygder kan se olika ut med avseende på folkmängd, utbud av service, skolor 

och arbetsplatser, hur vägen till tätorten ser ut, om den är möjlig att cykla på osv., finns det i 

jämförelse med glesbygd en viss potential att bedriva olika former av kollektivtrafik i området, eller 

möjliggöra kombinerad mobilitet såsom att cykla eller åka bil till bussen eller tåget. 

Det empiriska materialet består av intervjuer med personer från 14 hushåll boende i landsbygder som 

kan definieras som tätortsnära enligt före detta Glesbygdsverkets definition. I några intervjuer har två 

eller tre familjemedlemmar deltagit vilka har intervjuats samtidigt. I andra fall har en person 

intervjuats. Landsbygderna ligger i Kinda kommun i Östergötland, Falu Kommun i Dalarna och 

Östersunds kommun i Jämtland. Landsbygdernas karaktär skiljer sig åt med avseende på tillgång till 
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allmän kollektivtrafik, anropsstyrd kollektivtrafik, samt utbud av handel, service och sport- och 

fritidsaktiviteter. I Östergötland gjordes dessutom en linjeanalys år 2016 som fick till följd att en del 

nedläggningar av landsbygdstrafik genomfördes, varför erfarenheter av detta sågs som intressant att ta 

del av. Samtliga intervjupersoner fick information i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer gällande information, samtycke, konfidentialitet samt användning av det 

empiriska materialet. Båda författarna till rapporten arbetade tillsammans med kodning och 

kategorisering av det empiriska materialet med stöd i syftet och forskningsfrågorna. Analysen 

resulterade i ett antal huvudkategorier och underkategorier vilka sammanfattas nedan och beskrivs i 

sin helhet i Berg och Ihlström (2017). 

Resultat 

I intervjuerna framkommer flera positiva aspekter som informanterna associerar med att bo på 

landsbygden. Positiva känslor som beskrivs är att omgivningen där de bor präglas av lugn och ingen 

stress, nära till naturen och att de slipper bilköer i staden. Några menar att de har nära till släkt och 

vänner, att det finns aktiviteter och service i bygden, samt skolor och arbete vilket för några var en 

anledning att de flyttade dit. Föräldrar menar att på landsbygden finns färre risker i den yttre miljön för 

barnen än i staden. Det gäller såväl trafik som risker med okända främlingar. 

En del av de aspekter som av vissa upplevs som positiva, upplevs av andra som negativa. Det kan ofta 

härledas till de skilda förutsättningar som råder i olika landsbygder. De långa avstånden till jobb, skola 

och aktiviteter framhålls av flera som negativa aspekter. Avstånden innebär dels en begränsning att 

delta i aktiviteter och kvällsnöjen, dels att resor till skola och arbete blir långa. I vissa bygder saknas 

viktiga samhällsfunktioner där informanterna bor eller att utbudet där är lågt. Konsekvenser av detta är 

att barn på landsbygd har få skolor att välja mellan och att familjer kan komma att behöva flytta för att 

öka tillgängligheten till barnens skolor, samt att äldre som inte längre kan köra bil riskerar sämre eller 

ingen tillgång till mobilitet och därmed att bli isolerade.  

Många menar att de måste köra bil till allt och att det krävs minst två bilar i hushållet. För 

gymnasieelever på landsbygden kan bristen på kollektivtrafik vara särskilt problematisk eftersom resor 

till gymnasieskolor inte automatiskt omfattas av rätten till skolskjuts. Således är utbudet av 

utbildningar begränsat för ungdomar på landsbygd. Vidare upplevs länsöverskridande kollektivtrafik 

vara bristfällig. En resa till närmaste tätort, i ett annat län, kan ta 25 minuter med bil medan resan till 

samma tätort med kollektivtrafik kan ta två timmar inklusive väntetider mellan linjer.  

Bilen är det dominerande färdsättet. Vissa av informanternas barn reser med skolskjuts till och från 

skolan. Alla har dock inte möjlighet att använda den skolskjuts de har rätt till om hållplatserna eller 

vägen till skolskjutsen upplevs vara för farlig för att barn ska vistas där. I de fallen får barnen skjuts av 

sina föräldrar. Några informanter reser med bil till en knutpunkt där de åker vidare med tåg eller buss. 

Att cykla till tåget eller bussen är ovanligt oftast beroende på att det är för långt dit eller för att vägen 

dit anses vara för farlig för att cykla på. Flera förklaringar till bilanvändning framkommer. Bilen 

erbjuder en flexibilitet som inte kollektivtrafik eller samåkningslösningar kan mäta sig med, de vill 

inte anpassa sig till andras tider, eller till kollektivtrafikens tider, bilen behövs för att tidschemat där 

arbetstider och tider för att lämna och hämta barn på förskola och aktiviteter ska synkas. Det 

framkommer också att bilresande upplevs vara bekvämt, en vana samt ett uttryck för en bilkultur i 

samhället där bilanvändning är norm.  

Samåkning med andra privatpersoner sker inte i någon särskild utsträckning. Anledningarna som ges 

är att de har oregelbundna arbetstider, att de behöver lämna och hämta barn på skola och förskola, att 

det är svårt att hitta någon att samåka med som behöver resa under exakt samma tider, att det upplevs 

ta tid att samordna, samt att sätta sig i en bil med en okänd förare beskrivs som osäkert. De säger dock 

att tekniska lösningar såsom appar för samåkning kan vara ett sätt att underlätta organisering av 

samåkning.  
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Ett antal beskrivningar till varför det inte går att resa med kollektivtrafik ges: 

• kollektivtrafikens tidtabeller är inte anpassade till tider då befolkningen vill resa 

• allmänheten tillåts inte resa med skolskjutsbussen 

• länsgränsen försvårar möjligheten att resa mellan olika län 

• kollektivtrafiken går inte dit de vill resa  

• ingen kollektivtrafik finns i bygden.  

• begränsad möjlighet att genomföra ”hela-resan”, då samordningen mellan transportslag inte 

fungerar, hållplatser saknas, eller vägen dit är för farlig för barn eller för att cykla. 

Slutsatser 

Baserat på resultaten av denna studie kan vi peka på ett antal åtgärder och förbättringar som kan öka 

möjligheten att resa med kollektivtrafik och minska bilresor för människor som bor på landsbygd. 

Landsbygder och knutpunkter behöver bindas ihop med kollektivtrafik. Ofta är resan mellan hemmet 

och knutpunkten där det finns service och kollektivtrafik avgörande för vilket färdmedel de väljer. En 

lösning för att knyta ihop bygder med knutpunkter för kollektivtrafik är att samordna skolresor och 

allmän kollektivtrafik. För att allmänheten ska kunna resa med skolskjutsen bör den finnas med som 

ett alternativ i reseplaneraren med realtidsinformation över hur många platser som finns lediga. Även 

samordning av kollektivtrafik och andra former av service såsom leverans av mat, post och andra 

varor är viktig för att hela resan och vardagens alla aktiviteter ska kunna genomföras.  

Vidare bör möjligheterna att planera kollektivtrafik utifrån geografisk närhet snarare än administrativa 

gränser ses över. Samordning mellan länen behövs för att kunna erbjuda effektiv kollektivtrafik till 

huvudorter.  

Sammanfattningsvis visar denna studie, liksom mycket annan forskning över människors 

färdmedelsval, att det är svårt att få människor att förändra beteende. Intervjuerna visar att det finns 

vissa föreställningar om hur olika mobilitetstjänster skulle fungera som inte är erfarenhetsbaserade. 

För att nya lösningar ska börja användas och kunna spridas måste människor få möjlighet att testa hur 

de fungerar i vardagen, och lösningarna måste vara enkla och ekonomiskt och funktionellt 

konkurrenskraftiga mot bilen.  
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Bilaga 5 Förteckning över delstudier 

Delstudie 1: Ridderstedt, Ivan och Pyddoke, Roger. (2017). Vilka reser med kollektivtrafik i lands- och 

glesbygd? Demografi och resmönster. VTI notat 13–2017. Linköping: Statens väg- och 

transportforskningsinstitut. 

 

Delstudie 2: Berg, Jessica och Thoresson, Karin. (2017). Mobilitet och transportlösningar på 

landsbygd. En internationell litteraturstudie. VTI notat 21–2017. Linköping: Statens väg- och 

transportforskningsinstitut. 

 

Delstudie 3: Lindgren, Hanna och Berg, Jessica. (2017). Lösningar för kollektivtrafik på landsbygd- 

det pågående arbetet i Sverige. VTI-rapport 950. Linköping: Statens väg- och 

transportforskningsinstitut.  

Delstudie 4: Berg, Jessica och Ihlström, Jonas. (2017). Kollektivtrafikens betydelse för mobilitet och 

transportlösningar på landsbygd, VTI-Rapport 949 Linköping: VTI. 

 





www.vti.se

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och 
internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. 
Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring 
infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och 
miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 
14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. 
VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), 
Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund. 

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), 
is an independent and internationally prominent research institute 
in the transport sector. Its principal task is to conduct research and 
development related to infrastructure, traffic and transport. The 
institute holds the quality management systems certificate ISO 9001 
and the environmental management systems certificate ISO 14001. 
Some of its test methods are also certified by Swedac. VTI has about 
200 employees and is located in Linköping (head office), Stockholm, 
Gothenburg, Borlänge and Lund. 

HEAD OFFICE
LINKÖPING
SE-581 95 LINKÖPING 
PHONE +46 (0)13-20 40 00 
 
STOCKHOLM 
Box 55685 
SE-102 15 STOCKHOLM 
PHONE +46 (0)8-555 770 20

GOTHENBURG
Box 8072
SE-402 78 GOTHENBURG
PHONE +46 (0)31-750 26 00
 
BORLÄNGE  
Box 920
SE-781 29 BORLÄNGE
PHONE +46 (0)243-44 68 60

LUND  
Medicon Village AB
SE-223 81 LUND     
PHONE +46 (0)46-540 75 00


	Tom sida
	Tom sida

