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Sammanfattning 

Projektet Attraktiva stationer har genomförts under åren 2008-2010 med 
syfte att ta fram ett konkret och framgångsrikt exempel på hur branschen 
gemensamt kan samarbeta med att utveckla och förbättra resenärs-
perspektivet i stationsfrågan. Resultatet är tänkt att spridas och 
implementeras storskaligt samt att fungera som ett stöd för andra 
utvecklingsarbeten kring stationsområdet. Involverade övergripande parter 
för projektet har vart; Jernhusen, f d Banverket och Vägverket, SK (Svensk 
Kollektivtrafik), Samtrafiken, SKL (Sveriges kommuner och landsting) samt 
Resenärsforum. 
 
Lokala samverkansgrupper omfattande olika parter och aktörer som verkar 
kring stationen har startats vid 8 stationer i södra Sverige. De lokala 
pilotprojekten har främst fokuserat på att uppmärksamma och utveckla 
kundnära aspekter såsom upplevelser, service, tjänster och att med små 
medel, här och nu, åstadkomma förändringar. Fokus har inte varit på 
fastigheten eller tekniska aspekter.  
 
Utgångspunkten för samverkan har varit en resenärsundersökning som 
genomförts på samtliga piloter och som legat som underlag för möjliga 
åtgärder.  
 
Projektet Attraktiva Stationer har genererat en mängd positiva resultat. 
Bland annat har en strukturerad samverkansmodell tagits fram och 
branschens aktörer (20 parter och ca 150 projektdeltagare) har lyckats 
samverka på ett positivt och konstruktivt sätt tillsammans. 
 
 Projektet har också inneburit att nationella (statliga) och lokala (t.ex. 
kommuner) lyckas samverka och hitta former för samverkan, på ett sätt 
som är viktigt för att stationer skall kunna utvecklas samt på ett sätt som 
man inte lyckats riktigt tidigare. Genom projektet har branschen lyckats 
utveckla kunskap och erfarenheter av resenärernas behov. Projektet har 
också genererat nöjdare resenärer och många mindre och kostnads-
effektiva åtgärder har också generats och genomförts. Trafikinformation har 
uppdaterats, väktarfunktioner samordnats, biljettautomater har installerats 
och roller och ansvar har förtydligats.  
 
Förhoppningen är att arbetet och den framtagna samverkansmodellen ska 
användas även fortsättningsvis och bedrivas i den ordinarie verksamheten 
hos aktörerna.  
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Bakgrund 

Det pågår en mängd initiativ och samarbeten inom stationsområdet, t.ex. 
kring ledsagning, tillgänglighetsanpassningar, tjänsteutveckling, utveckling 
av en branschgemensam undersökningsmodell för att ta fram resenärernas 
önskemål m.m. Projektet Attraktiva Stationer är därför ett initiativ bland flera 
andra, och har påverkats av och påverkat dessa initiativ.  
 
Drivkraften och fokus för alla projekt tydliggjordes i arbetet med ”KOLL-
framåt”. Där har kollektivtrafikbranschen enats om en gemensam vision, en 
ledstjärna som ska inspirera och entusiasmera i det fortsatta 
utvecklingsarbetet. Den bygger på att många fler människor ska uppleva 
kollektivtrafiken som värdeskapande genom att den underlättar det dagliga 
livet, ökar tillgängligheten till jobb och utbildning samt bidrar till en bättre 
miljö. Detta i sin tur kräver ökad lyhördhet för resenärernas varierande och 
föränderliga behov, tillit och förtroende för varandras vilja och förmåga att 
bidra till samverkande helhetslösningar samt är öppna för nya idéer som 
bidrar till värdeskapande och hållbarhet. 
 
Stationen och stationsområdet är viktigt för resenären och utgör ofta en del 
av hela resan samtidigt som det utgör en viktig produktionsplats för 
järnvägstransportsystemet. Samtidigt fyller stationen flera regionala och 
lokala funktioner. Stationen kan vara stadens ansikte utåt och entré inåt, 
och utgöra en motor för den ekonomiska och sociala utvecklingen. 
Stationsområdet är även en plats för möten, umgänge och upplevelser. 
 
Med ökat kundfokus som grund har därför följande intressenter tagit initiativ 
till en gemensam satsning på stationsutveckling: Trafikverket (dåvarande 
Banverket och Vägverket)1, Jernhusen, Statens Stationsråd, Samtrafiken, 
Samtrafikens Stationskommitté, SJ, Resenärsforum, Sveriges Kommuner 
och Landsting, Svenska Bussbranschens Riksförbund, Svenska 
Taxiförbundet, och Swebus Express. (Se organisationsskiss längre fram.)  
 
Resandet på järnväg ökar och konsumtion, så även resande, beskriver 
alltmer vem man är och vad man tror på. Resenärerna ställer därför ökade 
krav på både stationer, offentliga miljöer, service/tjänster och resan. Detta 
gör att kunskaper om resenärens drivkrafter och värderingar blir allt 
viktigare för ansvariga aktörer i deras affärs- och erbjudandeutveckling och 
målsättning om ökat kollektivtrafikresande.  
 
Projektet Attraktiva Stationer har även ingått i det stora 
Fördubblingsprojektet (dvs. i Partnersamverkan för fördubblad 
kollektivtrafik), som drivs av Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Kommuner och 

                                                
1
 Den 1 april 2010 bildade Banverket, Vägverket och SIKA tillsammans 

Trafikverket. 
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Landsting, Branschföreningen Tågoperatörerna, Svenska Bussbranschens 
Riksförbund och Svenska Taxiförbundet.  
 
Konkret har projektet även varit ett resultat av att 20 personer och parter 
inom stationsområdet träffades i juni 2008 på initiativ av Jernhusen, för att 
tillsammans diskutera utmaningar och möjligheter inom stationsområdet. 
Då dessa parter inte kom vidare och ständigt fastnade i mera övergripande, 
strukturella och mer strategiska frågor kring roller, ansvar, funktioner på 
stationer och finansiering, valde parterna att tillsammans starta ett projekt. I 
detta projekt skulle man tillsammans jobba med konkreta förändringar och 
lära sig nya saker genom ett antal piloter. Tanken var då att de tillsammans 
skulle göra erfarenheter som skulle ge lärdomar för framtida 
stationsutveckling tillsammans. Dessa lärdomar redovisas i slutrapportens 
sista avsnitt ”Reflektioner”. 
 
Syfte 

Syftet har varit att ta fram ett konkret och framgångsrikt exempel på hur 
branschen gemensamt kan samarbeta med att utveckla och förbättra 
resenärsperspektivet i stationsfrågan. Resultatet ska kunna spridas och 
implementeras storskaligt och fungera som ett stöd för andra 
utvecklingsarbeten kring stationsområdet. Exempel på åtgärder som tagits 
fram inom projektet Attraktiva Stationer är 
 

 Konkreta förändringar (tekniska och fysiska) av mindre karaktär på 
respektive lokalt pilotprojekt 

 Framtagande av nya erbjudanden, förändrade rutiner, konkreta 
lösningar och åtgärder, kring stationen som kan åstadkommas med 
små medel och enkelt kan spridas 

 Lärdomar som kan användas kring framtida stationsutveckling och 
samverkan 

 Verktyg i form av resenärsundersökningar, avrapporteringsmallar, 
samverkansmodell m.m. (Se bilagor och separat rapport.) 
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Målsättning 

Den övergripande målsättningen för projektet har varit att genom 
samverkan inom stationsområdet utveckla attraktiva stationer i betydelsen 
stationer som resenärer är nöjdare med, för att på så sätt bidra till målet att 
fördubbla kollektivtrafikresandet. Bilden nedan visar hur olika delar i 
målsättningen hänger ihop. 
 
 

 
 
Resenärernas nöjdhet har mätts utifrån 24 kvalitetsfaktorer vid två tillfällen 
(november 2008 och november 2009). På så sätt har resenärernas nöjdhet 
mätts dels innan pilotprojekten kommit igång och efter det att 
förändringar/åtgärder genomförts. Projektet har därmed kunnat mäta 
huruvida förändringarna/åtgärderna haft önskad effekt.  
 
Pilotprojekten har även haft individuella mål kopplade till de specifika 
kvalitetsfaktorer och förändringsområden som prioriterats i 
utvecklingsarbetet.  
 
I syfte att följa upp samarbetsmålet, har deltagarna i respektive pilot deltagit 
i en enkät före pilotprojektets start och efter det att pilotprojektet slutförts. 
Enkäten innehöll 12 frågor kring samarbete. (Se bilaga 1 för 
resenärsundersökningens enkät/frågor.) 
 
Projektets resultat och lärdomar har legat till grund för utvecklandet av en 
samverkansmodell kring stationer och dess utveckling. Denna 
samverkansmodell redovisas i en separat rapport. Dessutom har projektet 
som nämndes tidigare genererat viktiga slutsatser, lärdomar och 
rekommendationer till respektive organisationer som deltar i projektet kring 
stationsutveckling. 

 
  

Ökat 
kollekti

v-
trafikre
sande 

 

Gemensamma prioriteringar 

Positiv återkoppling 
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Projektorganisation 

Fördubblingsprojektet 

Projektet Attraktiva Stationer har som nämndes tidigare ingått i 
Fördubblingsprojektet (dvs. i Partnersamverkan för fördubblad 
kollektivtrafik), som drivs av Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Kommuner och 
Landsting, Branschföreningen Tågoperatörerna, Svenska Bussbranschens 
Riksförbund och Svenska Taxiförbundet.  
 
Attraktiva Stationer har initierats av branschen för att utveckla stationer och 
”dockats” in i Fördubblingsprojektet då stationer är en del av 
kollektivtrafiken. (Detta visas inte i organisationsbilden nedan.) Projektet 
har därför haft en viss självständig status, t.ex. genom att ha en egen 
styrgrupp.  
 
I Fördubblingsprojektet ingår det även ett tiotal andra delprojekt som berör 
frågor som är viktiga för kollektivtrafikens fortsatta utveckling. Dessa 
delprojekt arbetar med forskning, utbildning, en gemensam affärsmodell 
inom kollektivtrafikbranschen, kommunal planering, skatteregler, 
investeringar, betalsystem, bokningssystem och årskortstillägg. 
 

Organisationsbild  

Projektorganisationen har bestått av en central organisation som haft det 
övergripande ansvaret för projektet och av mindre lokala 
projektorganisationer som haft ett mer operativt ansvar för pilotprojekten i 
kommunerna. Ägarskapet har varit inom ramen för ett partnerskap mellan 
ett antal aktörer med likvärdiga roller, ansvar och befogenheter kring 
projektet. Nedanstående bild beskriver organisationen. 
 
 

 
 
 
Projektägare  

Pilotprojektet har initierats av och ägts i ett samarbete mellan fem aktörer 
vilka även utgjort projektets styrgrupp, se nedan.  

 Jernhusen 

 Trafikverket 

 SK (Svensk Kollektivtrafik)   

Styrgrupp

Central 

Projektgrupp

Referens-

& Expertgrupp

Pilotprojekt

Mölndal

Pilotprojekt

Falkenberg

Pilotprojekt

Halmstad

Pilotprojekt

Ängelholm

Pilotprojekt

Landskrona

Pilotprojekt

Lund

Pilotprojekt

Hässleholm

Pilotprojekt

Nässjö
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 Samtrafiken 

 SKL (Sveriges kommuner och landsting) 
 
Central organisation för projektet   

Den centrala organisationen har haft det övergripande ansvaret för hela 
pilotprojektet, både vad gäller initiativ, inriktning och budget/finansiering. 
Den centrala organisationen bestod av: projektledare, styrgrupp, central 
projektgrupp samt referens – och expertgrupp.    
 
Projektledare  

Pilotprojektet har letts av två övergripande projektledare och deras roll har 
varit att driva/initiera och följa upp projektets verksamhet och utveckling. 
Styrgruppen har gett ramarna för projektet och projektledarna har styrt 
genomförandet. Projektledarna var:   

 Alan Schürer, Konsult Jernhusen  

 Johanna Ingre, Nationell samordnare, Samverkan Offentliga 
Organisationer på Trafikverket2 

 
Styrgrupp 

Styrgruppen har bestått av representanter från projektets ägare. Gruppen 
har haft en strategisk och beslutfattande funktion för inriktning, innehåll och 
budget/finansiering. Följande representanter har ingått i styrgruppen3:  

 Jernhusen: Per Berggren, VD 

 Trafikverket (dåvarande Banverket): Katarina Norén, 
Planeringsdirektör 

 SK (Svensk Kollektivtrafik) Charlotte Wäreborn Schultz, VD  

 Samtrafiken: Gerhard Wennerström, VD 

 SKL (Sveriges kommuner och landsting): Göran Roos, 
Sektionschef4  

 
Central projektgrupp   

Den centrala projektgruppen har bestått av företrädare från ett antal olika 
parter. Gruppens roll har varit att ansvara för den övergripande planeringen 
samt ta mer operativa beslut och aktivt driva projektets utveckling och 
innehåll.  
 
Följande personer har ingått i arbetsgruppen.  

 Jernhusen/SRAB: Micael Svensson, Strategisk Utveckling 5 

                                                
2
 Trafikverket, dåvarande Banverket, har under projektets gång bytt projektledare. 

Sussanne Fahlgren var inledningsvis projektledare. Efter det har Sofia Wieselfors 
varit projektledare och avslutningsvis har Johanna Ingre tagit över rollen som 
Trafikverkets projektledare. 
3
 Styrgruppens medlemmar har efter det att projektet avslutats delvis bytts ut. 

4
 SKL har under projektets gång bytt representanter. Inledningsvis var det Bengt 

Westman som representerade SKL. Efter det har det varit Gunilla Glasare och 
avslutningsvis har det varit Göran Roos. 
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 Trafikverket (dåvarande Banverket): Birgitta Olausson, 
Marknadsstrateg6 

 Trafikverket (dåvarande Vägverket): Bertil Magnusson, Samhälle 
och Trafik7  

 SKL (Sveriges kommuner och landsting): Janne Rusk, Sekreterare  

 SJ: Johan Wadman, Chef Business Controll 

 Swebus Express: Ingvar Ryggesjö, Försäljningschef/Pressansvarig  

 Svenska Taxiförbundet: Ejert Seijboldt, regionansvarig, Stockholm 
och Gotlands län 

 
Referensgruppen 

Referensgruppen har bestått av ett antal för projektet viktiga och relevanta 
expertinstanser. Gruppens roll har varit att bistå med kompetens i specifika 
frågor samt i samarbete med arbetsgruppen inkomma med synpunkter 
under arbetets gång. Expertgruppen bestod av följande parter: 

 Stationskommittén8: Pär Ola Åkerlund, Samtrafiken 

 Stationsrådet: Lena Lingqvist, Trafikverket (dåvarande Banverket) 
Expertstöd 

 Resenärsforum: Kurt Hultgren, generalsekreterare 
 
Organisation för respektive pilotprojektet   

De lokala pilotprojekten har haft egna organisationer som drivits av ett antal 
projektledare/processledare och medarbetare från de lokala företrädarna 
(ex stationshållare, representanter från dåvarande Banverket, kommunen, 
trafikföretag, trafik huvudmän). De lokala pilotprojekten har konsekvent 
kommunicerat med och givit återkoppling till arbetsgruppen och 
projektledarna i den centrala organisationen.  
 
Processledare  

Respektive pilotprojekt har haft en processledare. Dessa personer har 
fungerat som operativa projektledare och har haft ansvar för att koordinera 
och samordna verksamheten inom pilotprojekten. De har även kontinuerligt 
sammanställt, dokumenterat och återrapporterat till arbetsgruppen och 
projektledarna i den centrala organisationen. Till sin hjälp har varje 
processledare haft en biträdande processledare. För exempelvis 
Falkenberg station var Trafikverket (dåvarande Banverket) processledare 
och Swebuss Express var biträdande processledare (stöd). 
Arbetsfördelningen mellan processledaren och processtödet har varierat 
från pilot till pilot, men processledaren har haft huvudsakliga ansvaret.  

                                                                                                                        
5
 Mikael Norlander, Affärsområdeschef SRAB, var inledningsvis representant för 

Jernhusen och SRAB. 
6
 På slutet ingick även Roland Palmqvist från dåvarande Banverket i 

projektgruppen. 
7
 Suppleant var Bert Svensson från dåvarande Vägverket 

8
 Stationskommittén representerar här även Branschföreningen Tågoperatörerna 

och Svenska Bussbranschens Riksförbund. 
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Processledargruppen 

Processledaren och olika stödpersoner till dessa har träffats kontinuerligt i 
ett nätverk kallat ”processledargruppen”. Nätverket har på så sätt 
säkerställt att erfarenheter utbytts mellan piloterna.  
 

Deltagare i de lokala pilotprojekten 

I övrigt har det operativa arbetet inom respektive pilotprojekt hanterats av 
de deltagande organisationernas befintliga personal på plats (exempelvis 
stationshållare, representanter från dåvarande Banverket, kommunen, 
trafikföretag och trafik huvudmän).  
 
Projektverksamhet, åtta piloter och tidsplan   

Projektverksamhet samt avgränsningar   

De lokala pilotprojekten har främst fokuserat på att uppmärksamma och 
utveckla kundnära aspekter såsom upplevelser, service, tjänster och att 
med små medel, här och nu, åstadkomma förändringar. Fokus har inte varit 
på fastigheten eller tekniska aspekter. Det har dock varit viktigt att 
stationsområdet fortsatt har fungerat som en produktionsplats för 
tågtrafiken.  
 
Det finns ett antal områden identifierade som branschen borde ta itu med, 
exempelvis förbättringar av det reserelaterade serviceutbudet på stationer. 
Då detta har varit pilotprojekt har inte ramarna för åtgärder och aktiviteter 
specificerats eller styrts mer detaljerat varken i projektstart eller i 
projektspecifikationen utan dessa utgör en del av själva resultatet.  
 
Det operativa arbetet inom respektive pilotprojekt har därför i olika grad 
identifierat frågeställningar exempelvis runt utförande och investeringar, 
ansvarfrågan, resenärskvalitet, ledsagning och nya tjänster/service. 
 
Resultatet från resenärsundersökningarna som genomfördes i början av 
projektet har legat till grund för respektive pilots inriktning. Det har med 
andra ord varit resenärernas behov som styrt projektets innehåll. 
Processen i sig kring samarbete och ny kunskap har varit ett viktigt mål i 
sig, men hur denna process har utformats mer exakt inom respektive lokalt 
pilotprojekt har inte styrts centralt.  
 
Eftersom projektet pågått under ett års tid, fram till årsskiftet 2009-2010 har 
beslutsprocessen varit begränsad. Det har därför varit viktigt att beslut i ett 
lokalt pilotprojekt har kunnat fattas inom aktuell projektgrupp och att 
förändringarna inte blivit för kostsamma.  
  
De lokala pilotprojekten har stått i nära förhållande till och stöttat den 
ordinarie verksamheten. Stora delar av de resurser och personer som har 
ingått i de lokala pilotprojekten har även ingått i respektive organisations 
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ordinarie arbete och budget med stationer. Resultatet från piloterna har 
därför syftat både till att utveckla ordinarie verksamhet samt till att hitta nya 
insikter och framgångsrika åtgärder utanför ramen för ordinarie budget och 
verksamhet. 
 
Åtta piloter och urval 

Ett femtontal kommuner valdes ut i södra Sverige, pga. den dynamiska 
utveckling som pågår i regionen, samt i det tydliga ”hela resan” perspektiv 
som finns med omgivande länkar och stråk. Sträckorna och stationerna 
inbegrep även olika former av stationer, ägarförhållanden, operatörer, 
trafikslag och förändringsbehov vilket är en viktig förutsättning för projektet.  
 
Den högsta politiska ledningen träffades i respektive kommun för en 
diskussion om deras eventuella behov och intresse av att vara med i 
projektet. Intresset var mycket stort, och nästan alla kommuner ville vara 
med. Dessvärre kunde projektet endast påbörja åtta piloter, då det var det 
som projektets parter kunde mäkta med och bemanna.  
 
Åtta piloter har genomförts på följande stationer:  
 

 Mölndal 
 Falkenberg 
 Halmstad 
 Ängelholm 
 Landskrona 
 Lund 
 Hässleholm  
 Nässjö  

 
   

Mölndal 

Falkenberg 

Halmstad 

Ängelholm 

Landskrona Lund 

Hässleholm 

Nässjö 
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Tidplan 

 
 
 

 
 

 

Förberedelser 

Under hösten 2008 arbetade projektet med olika typer av förberedelser. 
Centrala projektgruppen arbetade fram namn, syfte, mål, tog fram en logga, 
grundprinciper/projektprinciper, organisation, hemsida, personer/resurser 
till piloterna och medel till den övergripande projektledningen och 
resenärsundersökningen. (I bilaga 4 och 5 visas både hemsidan och 
intranätet.) 
 
Parallellt gjordes även förberedelser inför arbetet i piloterna. De personer 
som togs fram i de deltagande organisationerna att agera som stöd och 
processledare i piloterna förberedde och planerade tillsammans piloterna; 
dessa planerade antalet möten, var dessa skulle vara, syften, mål m.m. 
samt tydliggjorde vilken typ av stöd som de skulle behöva.  
 
Undersökning 1 och Problemanalys 

Under november och december 2008 gjordes en resenärsundersökning på 
respektive pilot. Resultaten från dessa undersökningar kom att användas 
som utgångspunkt i piloternas arbete. Utifrån dessa resultat kring 
resenärernas behov bestämde deltagarna i piloterna under januari och 
februari tillsammans vilka områden pilotprojektet skulle arbeta vidare med.  
 
I en problemanalys fördjupade deltagarna sina kunskaper kring det utvalda 
området genom att göra en rundvandring, ta in kompletterande information, 
bjuda in någon expert osv. för att på så sätt både få en fördjupad förståelse 
och bredare bild.  
 
Förslag och Beslut 

I denna fas kom pilotdeltagarna fram med förslag på vad som skulle kunna 
göras för att förändra och förbättra situationen inom det utvalda 
problemområdet. Utrymme fanns för att göra jämförelser med närliggande 

201020092008

Förberedelser

Undersökning 

1

Problem

-analys

Beslut

Genomförande

Utvärdering 

& Avrapportering
Dokumentation & Kommunikation

Förslag

Jan  Feb  Mars  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  DecAug  Sep  Okt  Nov  Dec Jan  Feb  Mars  Apr  Maj  Jun  Jul

Undersökning 

2
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områden (t.ex. flygplatser, andra stationer, bussterminaler, resecentra 
m.m.) och studiebesök. Deltagarna kunde då även komma med förslag på 
hur respektive organisation skulle kunna bidra med att utveckla det 
specifika området vidare. 
 
Innan slutet av juni månad 2009 fattades beslut och överenskommelser 
gjordes kring vad som skulle göras i respektive pilotprojekt, dvs. vilka 
åtgärder som planerades att genomföras. Besluten byggde även på 
ekonomiska, praktiska och organisatoriska beaktanden/underlag. 
 
Genomförande 

Under genomförandefasen, dvs. sommaren och hösten, planerades, 
beställdes och realiserades förändringar och åtgärder. Piloterna har under 
denna period i mångt och mycket rullat av sig själva. Projektets roll var då 
att göra avstämningar med pilotorganisationerna.  
 
Undersökning 2 

I slutet av 2009 genomfördes en ny resenärsundersökning. Samma enkät 
som användes i undersökning 1 användes även vid undersökning 2, för att 
på så sätt kunna fastställa huruvida de åtgärder/förändringar som gjorts 
inom piloten haft önskad effekt och gjort att resenärerna är mer nöjda med 
stationen. Att alla piloter haft samma resenärsundersökning har även gjort 
det möjligt att jämföra mellan piloter. Se bilaga 1 för 
resenärsundersökningens enkät/frågor. 
 
Dokumentation & Kommunikation 

Projektet har kontinuerligt kommunicerat vad som händer i de olika faserna. 
En kommunikationsplan som innehöll ett flertal kommunikationsaktiviteter 
togs fram för de olika faserna och målgrupperna, på central och lokal nivå. 
 
Direkta målgrupper för projektet har varit: 

 Kommunerna  

 Lokala och regionala trafikbolagen, Läns och 
lokaltrafikhuvudmännen 

 Deltagande parter i projektet (ägare, styrgrupp, arbetsgrupp och 
expertgrupp) 

 Resenärer som deltagit i projektet 
 
Indirekta målgrupper har varit:  

 Näringsdepartementet 

 Kommunpolitiker  

 Riksdagsledamöter 

 Resenärer 
 

Andra viktiga intressenter har varit:  

 Intresseorganisationer 

 Handikapporganisationer  
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 Branschorganisationer  

 Näringsliv (kommersiell verksamhet på stationerna och företag som 
är väldigt beroende av en fungerande kollektivtrafik) 

 Rikstrafiken 
  
Utvärdering & Avrapportering 

Efter det att pilotprojekten varit avslutade och resenärsundersökning 2 har 
genomförts, gjordes det under våren 2010 en utvärdering av projektet. 
Resultaten och lärdomarna berör dels vad som kan utvecklas på stationer 
utifrån resenärernas behov (dvs. goda exempel på åtgärder och 
förändringar), dels lärdomar kring samarbetet mellan stationsaktörer. 
Dessa resultat och lärdomar bygger på både goda exempel/erfarenheter 
men också på erfarenheter som är mindre lyckade. Denna utvärdering 
resulterade framför allt i ett framtagande av en samverkansmodell som kan 
ligga till grund för fortsatt samverkan. Denna redovisas i en separat rapport. 
Erfarenheter kring projektet, samverkan och stationsutveckling redovisas i 
avsnittet lärdomar.  
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Projektets kostnader 

Projektet har haft följande övergripande kostnader (tkr): 
 
Resenärsundersökning 1 (2008)  345 
Resenärsundersökning 2 (2009)  345 
Hemsida, intranät och information    80 
Konferenser och möten   110 
Framtagandet av samverkansmodell  150 

Summa                       1 030 tkr 
 
 
 
Projektet har alltså kostat lite över 1 MSEK. Dessa kostnader har varit för 
projektledning både på central nivå och piloterna, men inte för att finansiera 
åtgärder inom piloterna. Kostnader för åtgärder redovisas kring 
projektuppföljning i avsnittet kring lärdomar.  
 
Dessa kostnader har täckt kostnaderna för olika möten, tre konferenser, 
studiebesök, ta fram en grafisk profil, logga, hemsida och genomföra 
resenärsundersökningar samt att göra en uppföljning som resulterade i att 
en samverkansmodell vaskades fram att projektets erfarenheter. 
 
Kostnaderna för projektet har fördelats mellan parterna: Jernhusen och 
Trafikverket (dåvarande Banverket) har vardera stått för 40% medan 
Samtrafiken och Svensk Kollektivtrafik stått för 10% vardera.   
 
Alla parterna har även bidragit med resurser i form av medarbetare som 
arbetet med projektet på olika sätt. Jernhusen och Trafikverket (dåvarande 
Banverket) har t.ex. bidrag med projektledare. Alla deltagande 
organisationer har bidragit med medarbetare på lokal nivån som jobbat 
med piloterna på olika sätt, antingen som processledare, stöd eller 
deltagare. På central nivå har även ett antal organisationer (t.ex. 
Trafikverket både från dåvarande Banverket och Vägverket, Jernhusen, SJ, 
Svenska Taxiförbundet, Swebus Express, SKL, Resenärsforum m.m.) 
bidragit med resurser som varit med i projektgruppen och referensgruppen. 
 
Projektet har agerat utifrån följande ekonomiska principer vad gäller 
åtgärder:  
(1) Åtgärder har finansierats inom respektive organisations befintliga och 
lokala budgetar.  
 
En viktig utgångspunkt i projektet har varit att förändringar/åtgärder inte 
nödvändigts behöver kosta extra pengar, utan kan rymmas inom ramen för 
befintliga budgetar genom att på stationer t.ex. se över befintliga rutiner och 
prioritera annorlunda/rätt (utifrån resenärernas perspektiv).  
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En annan utgångspunkt i projektet har varit att alla som deltar i projektet 
också måste vara beredda på att bidra till projektet med olika former av 
resurser; pengar, kunskaper och tid. 
 
(2) Experiment/test, som legat utanför ramen för de olika organisationernas 
ordinarie verksamheter, har kunnat finansieras via styrgruppen. Inga 
sådana medel har efterfrågats. 
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Resultat 

Projektet Attraktiva Stationer har genererat en mängd positiva resultat: 
 

− Branschens aktörer (20 parter och ca. 150 projektdeltagare) har 
lyckats samverka på ett positivt och konstruktivt sätt tillsammans 

− Piloterna och erfarenheterna har genererat en samverkansmodell 
som kan ligga till grund för framtida samverkan – modellen 
säkerställer ett strukturerat, resenärsfokuserat och kostnadseffektivt 
arbetssätt 

− Erfarenheter har även utvecklats som kan fungera som viktig input 
till de ”övergripande frågorna” kring ansvar och roller, funktioner och 
tjänster samt finansiering (se avsnittet ”Reflektioner” längre ner) 

− Projektet har inneburit att nationella (statliga) och lokala (t.ex. 
kommuner) lyckas samverka och hitta former för samverkan, på ett 
sätt som är viktigt för att stationer skall kunna utvecklas samt på ett 
sätt som man inte lyckats riktigt tidigare 

− Samverkan har haft ett tydligt resenärsfokus från början till slut 
− Projektet har lyckats utvecklat kunskap och erfarenheter kring 

resenärernas behov - ca. 3 500 resenärer har tillfrågats via en enkät 
− Samverkan och projektet har resulterat i att ca. 150 åtgärder 

genomförts 
− Projektet har genererat nöjdare resenärer; 4/8 piloter har ökat 

nöjdheten (2/8 var oförändrade) 
− Projektet har genererat minskad missnöjdhet; 7/8 piloter har 

minskat missnöjet på sina stationer 
− Åtgärderna har varit kostnadseffektiva, på så sätt att kostnaderna 

varit låga i förhållande till den effekt de haft på resenärernas nöjdhet 
− Projektet har gjort att de berörda parterna ökat sin förståelse kring 

stationernas betydelse och viljan att engagera sig i frågan samt på 
sikt att investera i utvecklingen av dessa 

 
Nedan kommer vissa av dessa positiva resultat att utvecklas vidare. 
 

Samverkansmodell  

Projektet har med hjälp av tredje part genomfört en uppföljning. Både 
erfarenheterna från piloterna och reflektioner kring vad som skulle kunna 
gjorts bättre, har gjort att en samverkansprocess tagits fram. Uppföljningen 
bygger på att 50 personer intervjuats som jobbat med projektet på olika 
sätt. Dessa erfarenheter har legat till grund för utvecklingen av en 
samverkansmodell. (Denna samverkansmodell presenteras i en separat 
rapport.) 
 
Samverkansmodellen innehåller rekommendationer kring ett antal 
områden: 

- Vilka parter som skall ingå  



 
 

 

Slutrapport – Attraktiva Stationer – 2011-01-31 

19 (51) 

 

- Förslag på en samverkansorganisation med flera nivåer 
(både central, regional och lokal) som skall stödja en lokal 
samverkan 

- Olika roller i en samverkan (samordnare, stöd och 
deltagare) 

- Profilen på de som skall vara med i förhållande till de olika 
rollerna 

- Samverkansprocessens olika faser; förberedelser, 
inledning, problemanalys, förslag och åtgärder, beslut, 
genomförande samt uppföljning  

- Förslag på möten (upplägg, syften m.m.) kopplade till de 
olika faserna 

- Viktiga principer för att samverkan skall fungera 
- Verktyg som kan behövas; resenärsunderökning, 

avrapporteringsmallar m.m. (Se bilagor.) 
 
Åtgärder 

Det nämndes tidigare att projektet genererat en mängd åtgärder, ca. 150 st.  
Det har varit svårt att fastställa precist hur många åtgärder, då det ibland 
varit svårt att veta exakt om en åtgärd är ett resultat av projektet/samverkan 
eller något annat initiativ. Vissa åtgärder har varit stora, medan andra varit 
av mindre karaktär. Nedan ges exempel på den typen av åtgärder som 
genomförts: 
 

− En gemensam felanmälan har upprättats  
− Roller och ansvar har förtydligats 
− Gemensamma ronderingar har genomförts på stationen 
− Försäljning av smörgås, te, kaffe m.m. på perrongen  
− Cykelparkeringar har fräschats upp 
− Turistinformationen har förbättrats  
− Biljettautomater har installerats  
− Trafikinformation har uppdaterats 
− Städningsrutiner har förbättrats  
− Bevakning har förbättrats 
− Vindskydd och bänkar har fräschats upp på plattform 
− Väktare samordnas 
− Klassisk musik spelas i väntsalen 
− Kameraövervakning har installerats 
− Buss och tåg har samordnats bättre 
− Skyltar och monitorer har fräschats upp 
− Väntsal har gjorts om 
− SJ resebutik och toalett flyttats 
− Stationsvärdar har tagits fram 
− Reklam har satts upp 
− Event har anordnats 
− Öppettider har utökats 
− Belysningen har förbättrats 
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Åtgärderna i projektet har varit av olika typ, allt från rena driftsfrågor kring 
olika anläggningar (t.ex. städning av perrongen), service till resenärerna 
(biljettförsäljning) och input till stora investeringsprojekt som pågått parallellt 
(t.ex. kring vad det är för typ av resenärer som finns på en station, vad 
dessa har för behov, vad som är problemet m.m.). 
 
Åtgärderna har också varit både av karaktären kvalitetsförbättringar och 
kvalitetssäkringar t.ex. att avtal förtydligats, städningen förbättrats, 
tryggheten ökat m.m., men också att nya lösningar utvecklats; t.ex. klassisk 
musik spelas i väntsal för att förbättra atmosfären, säkerhetskoncept 
utvecklas, enklare form av service utvecklats på plattformer, event 
anordnats och nya lösningar utvecklats för att kunna ordna bemanning på 
stationen  
 
Resenärernas nöjdhet respektive missnöjdhet 

Projektet har både ökat nöjdheten hos resenärer och minskat 
missnöjdheten.  
 
Om vi skall börja med nöjdheten först, kan vi se att fyra har fått en ökad 
nöjdhet  (med sammanlagt 51 enheter!), medan två i stort sett är 
oförändrade och två piloter faktiskt fått en nöjdhet (med sammanlagt 14 
enheter). Se diagram nedan. 
 

 
 
Sex piloter har minskat missnöjdheten med sammanlagt 27 enheter. Två 
piloter har istället fått en ökad missnöjdhet (1 enhet per pilot). Se 
diagrammet nedan. 
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Vi har ovan endast gjort en mer övergripande avrapportering. I en 
uppföljning av arbetet räcker det inte med att titta på ”helhetsbetyget”, utan 
då behöver enskilda åtgärder och prioriterade områden analyseras på 
respektive station. Övergripande kan följande sägas om åtgärder och 
prioriterade områden på enskilda stationer. I många fall har stationerna 
blivit bättre inom sina respektive prioriterade områden. I vissa fall har 
situationen varit mer komplex och problematisk och då har inte heller de 
åtgärder som genomförts räckt till för att förändra resultat i 
undersökningarna. I dessa fall kommer mer saker att behöva göras och 
arbetet att behöva pågå under en längre tid för att resultat skall kunna 
märkas. I vissa fall har åtgärderna även lett till att positiva resultat kunnat 
mätas inom angränsande områden.  
 
Övriga typer av resultat kopplade till samverkan, resenärsflöden, aktiviteter, 
åtgärder och kostnader redovisas i nästa avsnitt angående lärdomar i 
avsnittet kring måluppföljning. 
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Lärdomar 

Projektet har även inneburit att vi gjort en mängd lärdomar vi kan ha med 
oss in i en fortsatt samverkan kring stationsutveckling. Lärdomarna bygger 
både på våra tillkortakommanden, att vi ser att det finns möjligheter att 
komma ännu längre (vidareutveckling), eller att vi anser det vara viktigt att 
lyfta fram något så att det inte försvinner vid en eventuell fortsättning. 
 
Dessa lärdomar kommer nedan att presenteras utifrån tre områden; 
lärdomar kring stationsutveckling, samverkan och metod. 
 

Utveckling av stationer 

I vissa fall blev vi förvånade och besvikna över att resultaten i 
resenärsundersökningarna inte blev så bra som vi hoppats och trott. Vi 
lärde oss då framför allt tre saker: 
 
För det första – gör rätt saker utifrån resenärernas perspektiv: Det räcker 
inte att göra något för att resenärerna skall vara nöjda. De hjälper då inte 
heller att åtgärderna är stora, imponerande och dyra. Det viktiga är att göra 
rätt saker utifrån resenärernas perspektiv.  
 
Därför är det viktigt att ständigt ha kontakt med och följa vad resenärerna 
vill och behöver på stationen. För att kunna göra så behöver vi kontinuerligt 
jobba med att ta reda på detta genom enkäter, intervjuer, fokusgrupper, 
samtal m.m. Det är lätt att falla tillbaka till sin erfarenhet, och att göra de 
saker som man tror att resenärerna vill ha. 
 
Det kan t.ex. vara viktigare för resenärerna att klockarna fungerar, än att 
man bygger om stationsområdet för flera miljoner. En viktig lärdom vi gjort i 
projektet är därför att vi lägger för stort fokus på tekniska frågor, och 
därmed underskattar de aspekter som har med service kopplade till 
resandet. 
 
För det andra – kommunicera: Det är mycket lätt att underskatta betydelsen 
av kommunikation och tro att det räcker med att genomföra åtgärder för att 
resenärer skall vara nöjda. Det spelar ingen roll hur många åtgärder man 
gör och hur bra dessa är, om inte resenärerna upplever och lägger märke 
till dessa.  
 
Vi har därför lärt oss att det är viktigt att lägga tid och resurser på att 
kommunicera det man gör. Varje åtgärd behöver därför kompletteras med 
kommunikativa åtgärder som gör att resenärer får möjlighet att uppleva 
förändringen.  
 
För det tredje – det räcker inte med att jobba enbart med kvalitetssäkring 
utan även driva på utveckling. Stora delar av arbetet i projektet, har handlat 
om att åtgärda sådant som inte fungerar, förbättra det befintliga, dvs. jobba 
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med kvalitetssäkring. Är målsättningen att på sikt utveckla stationer som är 
i den mån attraktiva att de bidrar till ett ökat resandeflöde, vilket bl.a. 
innebär att vi skall locka nya resenärer till kollektivtrafiken och på så sätt 
konkurrera med bilåkandet. Är det viktigt att det även innebär att vi 
utvecklar nya funktioner och service eller lösningar på tidigare kända 
problem. I det första fallet (kvalitetssäkringen) handlar det om att tillgodose 
de behov som resenärer ha, medan ”utveckling” även innebär att tillgodose 
latenta behov, eller de behov som skulle göra att resenärer upplever 
kollektivtrafikresan än mer positiv – dvs. skapa ett mervärde. 
 
Därför har det varit extra intressant och spännande att få följa de arbeten 
inom piloterna som inneburit denna typ av utveckling; försäljning på 
perronger, evenemang och event, stationsvärdar, klassisk musik i 
väntsalarna m.m. 
 
Samverkan 

Det är viktigt med samverkan på olika sätt; gemensamma insatser har en 
hävstångseffekt och tillsammans har parterna mer resurser. Tillsammans 
har parterna också större förståelse för problemen och möjlighet att skapa 
mer övergripande och storslagna lösningar. De förbättrade relationerna 
skapar även en bättre förutsättning för det vardagliga arbetet.  
 
Samtidigt är det inte alltid lätt att samverka; vi har inte tid, prioriterar olika, 
vill olika saker, är inte vana att se helheten, jobbar på olika sätt, är ovana 
att jobba tillsammans, har en massa negativa föreställningar om varandra, 
har gamla konflikter som infekterar m.m.. Nedan har vi därför lyft fram de 
lärdomar vi gjort kring samverkan: 
 
(1) Parterna måste vilja samverka och veta vad detta innebär, nämligen att 
det tar tid och kräver resurser. Det är även viktigt att parterna har rätt 
intention, nämligen att de verkligen vill samverka och inte enbart behöver 
det just vid tillfället – dvs. att de tror på samverkan.   
 
(2) Samverkan behöver ske både lokalt och centralt. Det finns mycket lokal 
samverkan kring stationer, men för att ge denna samverkan riktig kraft, 
prioritet och resurser, är det också viktigt att organisationernas ledningar 
står bakom – så att samverkan inte står och faller på enskilda 
medarbetarnas initiativ. Dessutom är det viktigt att de erfarenheter och 
aktiviteter som uppstår genom samverkan, också sprids inom de 
medverkande parternas organisationer, för att på så sätt kunna påverka 
arbetsformer och prioriteringar. 
 
Genom projektet har samverkan varit förankrad i organisationernas högsta 
ledning. Detta innebär att vi på så sätt också kunna skapa tryck på lokal 
nivå, genom att prata med de deltagande organisationernas chefer, när så 
behövts. Har någon t.ex. inte varit samarbetsvillig, har vi alltså kunna gå via 
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denna personens organisation, och på så sätt kunnat skapa tryck inifrån 
denna personens organisation.    
 
(3) För att samverkan skall fungera, är det viktigt att vi förstår varandra. Vi 
behöver bli bättre på att ta reda på mer om varandra och försöka förstå 
varandras verksamheter; uppdrag, inriktning, strategier, roller, resurser, 
arbetssätt, kulturer m.m.  
 
I detta ingår att även acceptera och t.o.m. lyfta fram olikheterna som något 
positivt. Parterna som verkar kring stationer är mycket olika, och detta är 
både en utmaning, men faktiskt också många gånger en möjlighet och en 
styrka.  
 
(4) En viktig förutsättning för att samverkan skall fungera, är att alla parter 
har gemensamt fokus. I projektet har detta varit resenären. Alla parter har 
velat att resenärerna skall bli mer nöjda med sina stationer för att på så sätt 
bidra till hela resan upplevelsen samt att i förlängningen bidra till ett ökat 
kollektivtrafikresande. 
 
Samverkan underlättas även om parterna har gemensamma föreställningar 
och värdegrund. I projektet har vi haft några viktiga ledande principer som 
att det är viktigt med lokalt fokus (inte utgår ifrån någon central planering) 
och därmed lokalt engagemang, att vi skall lägga mer fokus på service och 
funktioner snarare än stora tekniska aspekter, samt att vi skall försöka ha 
högt i tak, experimentera och försöka utveckla något nytt tillsammans. 
 
(5) En annan viktig utgångspunkt för samverkan och för att kunna 
säkerställa resenärsfokuset ovan, har varit att ha en struktur kring 
samverkan. Det är annars lätt så att samverkan rinner ut i sanden och/eller 
att den inte är tillräckligt givande för de parter som är med.  
 
Vår struktur har i mångt och mycket kretsat kring en gemensam 
resenärsundersökning. Vi har utgått ifrån den resenärsundersökning som 
tagits fram av branschen (”Den branschgemensamma 
undersökningsmodellen”). Alla piloter har haft samma 
resenärsundersökning. Dessa undersökningar har genomförts både före 
och efter åtgärder. Resenärsundersökningen har legat till grund för att 
prioritera vilka områden samverkan skall handla om, och på så sätt har den 
därför styrt stora delar av arbetet och bidragit till att driva det framåt. 
 
Att fokusera mer på samverkan och resenärer inom stationsområdet, är en 
stor förändring (strukturförändring). Även om många pratar om detta, har vi 
inom branschen många gånger svårt att förändra vårt beteende. Denna 
struktur och arbetet med resenärsundersökningen är därför viktiga 
hjälpmedel och verktyg för att på sikt förändra vårt beteende.   
 
(6) På samma sätt som det är viktigt med struktur, är det också viktigt att 
inte ha för mycket struktur, och lämna plats för flexibilitet. Det behöver även 
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finns utrymme för kunna utgå ifrån lokala förutsättningar, ta initiativ och 
jobba med mer dynamisk utveckling. Viss flexibilitet är på så sätt en 
förutsättning för att kunna skapa en mer kreativ process. Många gånger är 
den även nödvändig för att de som är med, skall tycka att det är kul och 
spännande att samarbeta. För att samverkan skall fungera, behöver 
parterna även få tid att lära känna varandra och fokusera på själva 
samarbetet (inte bara dess utfall). Så den stora utmaningen är att hitta en 
lagom balans mellan struktur (mål och åtgärdsfokuserat arbete) och 
flexibilitet (lärande och att få tid att lära känna varandra). 
 
(7) Ha tålamod och tänk långsiktigt. Det tar tid att utveckla samverkan. 
Dessutom kommer det att vara mer eller mindre svårt under vissa perioder, 
då en massa externa faktorer påverkar, tiden är begränsad m.m. 
Samverkan behöver därför ses som en långsiktig investering som kommer 
att stöta på en hel del motstånd och utmaningar. 
 
(8) En viktig förutsättning för att samverkan skall fungera är också 
individerna och personerna. Har dessa inte rätt attityder, förhållningssätt, 
kompetenser och beteenden, blir det många gånger svårt att samverka.  
 
Våra erfarenheter från projektet visar att många utav de som jobbar med 
stationsutveckling, i branschen i dagsläget främst är experter. För att 
samverkan skall fungera och utvecklas på sikt, behöver de deltagande 
organisationerna därför satsa mer på att få till sig och rekrytera 
medarbetare som är mer samarbetsorienterade och duktiga på detta. 
Samverkan kräver därför en ny typ av projektledare med en mer 
samarbetsorienterad kompetens. 
 
Måluppföljningen (metod) 

Vi har nu beskrivit lärdomar kring stationsutveckling och samverkan. Vi har 
i projektet även lärt oss en hel del kring hur styrningen och uppföljningen 
skulle behöva utvecklas vidare.  
 
När projektet startades var det viktigt att formulera gemensamma mål för 
att på så sätt bli överens. Nu när denna målbild är etablerad, så är nästa 
steg att bli än tydligare. Vi har i projektet och piloterna försökt tydliggöra 
dessa mål, genom att kvantifiera målen. Då vi inte hade någon erfarenhet, 
var det väldigt svårt att veta vad som var en realistisk nivå. Att veta 
huruvida det var realistiskt att lägga sig på en eller tio enheter kring målet 
att öka nöjdheten var svårt. I dagsläget vet vi att en realistisk målbild kring 
nöjdheten kanske handlar om 1-5 enheter. När det gäller de andra 
målområdena ökade flöden och ökad samverkan, har vi inte kommit lika 
långt.  
 
Lärdomen är alltså att det är viktigt att kvantifiera mål, men också att det tar 
tid och erfarenhet att utveckla mål som är realistiska, i betydelsen möjliga 
att uppnå. 
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Lärdomen är även att detta behöver göras inom alla områden, resenärers 
nöjdhet, flöden och samverkan. Målen behöver då vara både övergripande 
(nationella) och lokala. Vi kommer nedan därför att redogöra för lärdomar 
inom dessa tre målområden separat; resenärernas nöjdhet, uppföljning av 
resenärsflöden och samverkan. Avslutningsvis kommer vi även att beskriva 
några lärdomar kring uppföljningen av aktiviteter/åtgärder och ekonomin. 
 
Resenärernas nöjdhet 
 
Resenärsundersökningar har i projektet både fungerat som ett verktyg för 
att pioritera vilka områden samverkan skall jobba med, men också som ett 
sätt att följa upp huruvida åtgärderna haft önskad effekt vad gäller 
resenärernas nöjdhet; dvs. både som ett styrnings- och 
uppföljningsverktyg.  
 
När det gäller resenärernas nöjdhet, kan målet vara både att öka 
nöjdheten, men det kan också vara att minska missnöjdheten. Vi 
fokuserade inledningsvis bara på det första (att öka nöjdheten), men det är 
viktigt att även fokusera på det senare, dvs. att minska missnöjdheten på 
en station. 
 
På den lokala nivån räcker det inte med att fokusera på en aggregerad 
helhetsinformation om nöjdheten respektive missnöjdheten på en station, 
utan att även fokusera på prioriterade områden. Varje respektive station 
kommer därför att ha en delvis egen målbild som är fokuserad på 
respektive stations prioriterade områden, utifrån de som kommit fram i 
resenärsundersökningarna.  
 
Som styrningsverktyg är det viktigt att förstå att resenärsunderökningen 
endast hjälper parterna att prioritera vilket område som resenärerna är 
nöjda respektive missnöjda med. Tyvärr räcker det verktyget inte för att 
förstå vad som egentligen är problemet. Lärdomen är därför att 
resenärsundersökningen behöver kompletteras med andra typer av 
undersökningar. Dessa resenärsundersökningar behöver därför 
kompletteras med intervjuer, samtal med resenärer på stationen, 
fokusgrupper och andra undersökningar som de deltagande 
organisationerna själva gjort inom det prioriterade området. Inget av detta 
behöver egentligen bli så komplicerat. Att gå ner till stationen och fråga tio 
resenärer varför de tycker att parkeringen t.ex. är otrygg skapar en oerhört 
djupare förståelse av problemet. Detta är något som vi verkligen 
rekommenderar parterna i en samverkan att göra mer fortsättningsvis. 
 
Kopplat till tidigare erfarenhet som gjordes inom området 
stationsutveckling, nämligen att det är viktigt att skilja på kvalitetssäkring 
och utveckling, är det viktigt att förstå att resenärsundersökningen till stora 
delar leder till att vi tillsammans prioriterar och genomför åtgärdar som 
innebär att vi kvalitetssäkrar det som resenärer kan förvänta sig. För att 
försöka utveckla nya miljöer, funktioner och erbjudanden behöver vi 
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komplettera resenärsundersökningen med nya typer av verktyg som 
jämförelser med liknande branscher (t.ex. flygplatser), andra länder, jobba 
med fokusgrupper, intervjuer, samtal och nya typer av interaktion med 
resenärer.  
 
När det gäller resenärsundersökningen finns det i uppföljningsavseenden 
förhållanden som är viktiga att förstå, för att kunna göra en rätt bedömning 
av huruvida samverkan på lokal nivå varit framtångsrik eller inte. Nedan 
kommer vi att redogöra fyra sådana, för att på sikt kunna utveckla detta 
uppföljningsverktyg vidare. 
 

1. Det är inte samma resenärer som frågas från det ena året till det 
andra. Resenärsundersökningen bygger på att ca. 200-250 
resenärer tillfrågas vad de tycker och hur de upplever den station de 
är på vid ett visst tillfälle. De vistas flera tusen personer på en och 
samma station under ett år. Det är därför med stor sannolikhet inte 
samma resenärer som tillfrågas vid det ena tillfället som vid det 
andra. Detta är faktiskt något som kan påverka utfallet i en 
uppföljning i viss utsträckning, även om dessa 200-250 resenärer 
innebär ett statistiskt representativt urval. 

2. Det kan vara ett stort avstånd i tid mellan det att en åtgärd 
genomförs, och att en uppföljning gjorts. Många åtgärder har i 
piloterna gjorts under våren och sommaren (februari-juni), medan 
den uppföljande undersökningen gjorts i november dvs. flera 
månader senare. Detta gör att många resenärer faktiskt glömt av 
det som gjorts på deras station när de väl tillfrågas via en enkät. 

3. Det finns många parallella orsaker som påverkar utfallet i en 
resenärsundersökning, både när det gäller att förklara en förbättring 
och en försämring. I vissa fall har det varit svårt att förstå varför 
nöjdheten ökat radikalt till det bättre i förhållande till de åtgärder 
som gjorts. Vi får då inte glömma att det gjorts en massa andra 
saker på dessa stationer parallellt och som haft stor inverkan på hur 
resenärer upplever stationen. Många av de deltagande 
organisationerna har ju parallellt jobbat med att förbättra stationen 
utanför ramen för Attraktiva Stationer. Trafikverket (dåvarande 
Banverket) har t.ex. genom projektet 50-11 gjort stora förändringar 
vad gäller plattformar på ett antal av de deltagande piloterna. 
Dessutom finns det en massa viktiga faktorer som påverkar 
nöjdheten/missnöjdheten som inte har med stationer att göra; priset 
på biljetter, tidtabeller m.m. På det omvända sättet finns det också 
en mängd andra orsaker som påverkar ett negativt resultat, vid 
sidan av otillräckliga åtgärder eller att man inte gjort något; tågen 
kan vara försenade, det skett en mängd skadegörelse och 
vandalism, resenärer mötts av dålig service m.m. 

4. En given åtgärd kan vara viktig för en station, men i den graden 
subtil eller specifik att resenärerna inte upplever någon skillnad. Det 
kan t.ex. vara så att samverkan fokuserat på att förbättra tryggheten 
på en bilparkering. Detta kommer då att innebära att alla som inte 
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använder denna bilparkering, inte heller märker någon skillnad. I 
dessa fall kanske dessa åtgärder inte påverkar helhetsbetyget 
nämnvärt, men haft en positiv inverkan på resultatet inom just detta 
specifika område.    

 
Alla dessa komplikationer betyder inte att resenärsundersökningen inte 
fungerar, eller att man skall låta bli att följa upp vad resenärerna tycker. 
Tvärtom är detta anledningar som visar att vi behöver fortsätta och ständigt 
jobba med att följa upp och samtidigt utveckla verktyget vidare! Ju fler 
erfarenheter vi har, desto bättre kommer vi också kunna förstå, tolka och 
bedöma resultaten. 
 
Våra uppföljningsverktyg behöver alltså ständigt utvecklas vidare, både vad 
gäller våra slutsatser/lärdomar kring resultat, men också kompletteras med 
andra typer av undersökningar som nämndes tidigare.  
 
Vad gäller resenärsundersökningen frågor, behöver även dessa ständigt 
utvecklas vidare. Vi behöver kontinuerligt fråga oss själva om vi verkligen 
ställer rätt frågor. En reflektion och lärdom är att frågorna i dagsläget 
kanske för mycket utgår ifrån stationerna som en järnvägsplats. Med tiden 
behöver därför fler frågor handla om andra typer av trafikslag, t.ex. kopplas 
till buss, cykel, taxi m.m. samt fokusera mer på de funktioner och service 
som finns på stationer och inte för mycket på dessa miljöer. En annan viktig 
lärdom är att framtida enkäter även skulle kunna fokusera sig mer på 
betalningsviljan, samt inte enbart kring nöjdheten (upplevelsen) utan även 
resenärernas val av kollektivtrafik i förhållande till bilåkandet, för att på så 
sätt få en tydligare bild av vad det är som driver ökat kollektivtrafikresande. 
I bilaga 1 finns resenärsundersökningens enkät/frågor. 
 
Samtidigt gäller det att hitta en balans, så att resenärsundersökningarna 
inte förändras för mycket, så att det blir omöjligt att jämföra resultat mellan 
olika stationer och över tid, dvs. från ett år till ett annat. Förändringar 
behöver därför göras genomgående, så att alla stationer använder samma 
enkät och göras stegvis där olika förändringsbehov ackumulerats och inte 
för kontinuerligt.  
 
Är vi lite självkritiska, kan vi också se att vi inte tillräckligt försökt borra i 
sambanden mellan prioriteringar, åtgärder och dess effekter. Detta är viktigt 
för att vi skall bli verkligen professionella vad gäller att förstå olika problem 
på stationer och att veta vilka åtgärder som verkligen har effekt. 
 
Vi skulle, som man kan se nu i efterhand, varit med fokuserade på att 
verkligen förklara och förstå varför vissa åtgärder inte haft tillräcklig önskad 
effekt, varför vissa åtgärder verkade fungera på en station men inte på 
någon annan m.m. Vi borde även krävt tydligare förklaringar kring varför 
samverkan valt att avvika från vad resenärerna pekar ut som prioriterade 
områden. Det är därför viktigt att göra ordentliga analyser och inte bara 
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följa upp, för att kunna lära sig mer och vaska fram viktiga 
framgångsfaktorer.  
 
Denna typ av mer kritiska analyser, har många gånger varit svåra och 
känsliga. Något som förstärkts av att diskussionerna skett inom en 
samverkan med flera olika deltagande organisationer. Det är därför oerhört 
viktigt i framtiden att skapa en samverkan som bygger på öppet klimat med 
lite prestige och mycket fokus på ett kontinuerligt lärande. 
 
Uppföljning av resenärsflöden, samverkan m.m. 
 
Projektet skulle som nämnts tidigare fokusera inte bara på resenärernas 
nöjdhet/missnöjdhet, utan även fokusera på att utveckla samverkan och 
driva ökat kollektivtrafikresande. Vi har i projektet inte lyckats komma lika 
långt vad det gäller att följa upp samverkan och ökat kollektivtrafikresande. 
Inom dessa målområden har vi inte lyckats komma hela vägen fram av 
olika skäl, och det finns därför mycket att göra och utveckla inom dessa 
områden.  
 
När det gäller att följa upp samverkan har vi arbetat med en 
samverkansenkät på lokal nivå. Enkäten visade sig vara ett bra underlag till 
diskussion kring samverkan inom grupperna, men resultaten visade sig 
snabbt också vara omöjliga att kvantifiera. Det är omöjligt att dra några 
kvantitativa slutsatser av grupper som består av 6-12 personer. I bilaga 2 
finns samverkansenkätens frågor.  
 
Vårt förslag är därför att vi fortsättningsvis fortsätter att jobba med att följa 
upp samverkan, men att detta kanske inte skall göras kvantitativt på lokal 
nivå. På lokal nivå behöver denna uppföljning ske mera kvalitativt, i form av 
samtal och intervjuer. Vill vi även fortsättningsvis försöka jobba med en mer 
kvantitativ uppföljning av samverkan, bör detta ske på en mer nationell nivå 
och av en utomstående part. 
 
Vi har i projektet även försökt följa flöden, dvs. mängden resenärer på 
stationer. Tyvärr finns det i dagsläget inte någon aktör som har en 
aggregerad statistik av mängden resenärer per station. I dagsläget har 
respektive trafikföretag eller trafikoperatör enbart statistik kring sina egna 
flöden och resenärer. På vissa ställen har Jernhusen statistik kring 
mängden resenärer och besökare i stationshuset, men utifrån denna 
statistik är det svårt att urskilja resenärer från besökare och att urskilja olika 
typer av resenärer. Trafikverket har statistisk på fordon, men inte på 
resenärer. Projektet har inte heller lyckats få respektive aktör att släppa sin 
statistik, vilket gjort det omöjligt att få någon aggregerad statistik om flöden 
på respektive station. Därför har det varit omöjligt att i nästa steg kunna 
jämföra flöden från ett år till ett annat. 
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Att kunna mäta flöden per station är oerhört viktigt, om vi skall kunna 
utveckla stationer som driver ökat kollektivtrafikresande. I framtiden finns 
det, som vi kan se det, två alternativ: 
 

1. Någon central myndighet, förslagsvis trafikverket eller 
transportstyrelsen, får i uppgift att samla in de olika aktörernas 
uppgifter och sammanställa dessa till en enhetlig information per 
station. Detta innebär att de olika aktörernas information 
anonymiseras och att deras affärshemligheter på så sätt inte heller 
avslöjas. Att inte avslöja affärshemligheter är än viktigare, när 
transportområdet blir allt mer avreglerat. 

2. Att parterna tillsammans finansierar mätningar på stationer och att 
dessa tillsammans då kontinuerligt gör nya mätningar. Detta innebär 
att informationen inte blir per företag (därmed inte affärskritiskt), 
men kommer också att innebära en ökad kostnad. 

 
Uppföljningen aktiviteter/åtgärder och ekonomi 
 
Vi har i projektet genom olika möten och avrapporteringar följt upp det 
aktiviteter som gjorts lokalt inom samverkan och vilka åtgärder dessa 
resulterat i. På så sätt har vi fått en tydlig bild av dessa aktiviteter och 
åtgärder. Bilden är i dagsläget inte helt exakt och fullständig, och verktygen 
för att göra så behöver utvecklas vidare. Den stora utmaningen är att 
försöka hitta en balans, så att denna typ av avrapportering inte blir för 
krävande. Inom projektets ramar har vi tagit fram mallar för detta som 
kommer att behöva förenklas och bli än tydligare. Avrapporteringsmallarna 
som använts inom projektet finns i bilaga 3 i denna slutrapport. 
 
Vi har i efterhand även försökt att följa upp och sammanställa hur mycket 
tid som de olika piloterna lagt på samverkan och åtgärder. Med hjälp av 
den informationen har vi lyckats få en övergripande bild av hur mycket tid 
som samverkan och åtgärder tagit.  
 
En pilot har i projektet Attraktiva Stationer tagit i genomsnitt ca. 520 timmar. 
I denna summering har det ingått tiden för sju deltagare som haft åtta 
möten. I denna tidredovisning ingår både förberedelser, möten, efterarbete, 
åtgärder, transporter m.m. för olika typer av roller; processledare, stöd och 
deltagare. (Glöm inte att vissa deltagare faktiskt haft ganska mycket 
transporttid, då de inte är verksamma i den kommun som samverkan skett. 
Vi har genom denna sammanställning kommit fram till att en pilot tagit ca. 
94 timmar för en processledare, ca. 49 timmar för ett stöd, och 40 timmar 
för en deltagare. 
 
Vi har även försökt sammanställa den tid som det tagit att träffas inom 
nätverket (processledargruppen) som funnits, för att sprida erfarenheter 
mellan piloter, ta fram gemensamma verktyg och avrapportera piloterna. 
Denna tid har för alla piloter tagit ca. 1046 timmar. Uppgiften bygger på att 
elva personer haft tio möten, de flesta per telefon men också några stycken 
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genom att deltagarna träffas. På dessa möten har både processledare och 
stöd från alla piloterna varit med. Även i denna tidrapporteringar har det 
ingått både förberedelser, möten, efterarbete, åtgärder, transporter m.m.  
 
En stor utmaning framöver är att försöka minska på denna tid och minska 
på antalet möten, utan att därmed minska för mycket och på så sätt skapa 
förutsättningar för samverkan som krävs. 
 
Avslutningsvis har vi i efterhand även försökt följa upp vad de olika 
åtgärderna kostat. Tyvärr har vi inte lyckats få en ekonomisk uppföljning 
som innebär att vi kunnat kartlägga alla kostnader. Vi lyckades enbart 
fastställa en stor del av kostnaderna och använde dessa främst i syftet att 
tydliggöra vad olika typer av åtgärder kostar, för att få en övergripande bild 
av vad en samverkan kostar på lokal nivå.  
 
En stor utmaning vid avrapporteringen av aktiviteter och kostnaderna för 
dessa, har varit att kunna skilja på de aktiviteter som helt härstammar från 
projektet Attraktiva Stationer och de som hänger ihop med andra initiativ 
som finns i anslutning till eller vid sidan av detta projekt. (Se bilaga 3.) 
 
Vi har därmed kommit fram till att de åtgärder som genomförts i en pilot 
kostat ca. 50 tkr totalt för alla parter, och varierat från 5 till 80 tkr beroende 
på vad piloten gjort.  
 
Kostnaderna varierar väldigt mycket beroende på vad man gjort och 
huruvida de gjorts enbart inom ramen för projektet eller i anslutning till 
detta. Vi har därför skiljt på tre typer av kostnader: 
 

1. Fristående åtgärder som inte egentligen härstammar från piloten 
men som påverkats av det. Dessa är oftast mycket kostsamma och 
handlar om t.ex. ombyggnationer av Lund C för 130 MSEK, 
utvecklingen av tågangöring (inkl. belysning, skyltar, bänkar, 
väderskydd m.m.) i Landskrona för 1,4 MSEK eller en 
uppfräschning av ett stationshus i Halmstad för 200 tkr. Dessa 
kostnader har här inte setts som en kostnad som härstammar från 
projektet men som görs i anslutning till det. 

2. Kanaliserande åtgärder som innebär att piloten satt igång något 
som gjorts tillsammans med andra initiativ, som att få till ett event 
på en station för 190 tkr, kameraövervakning för 260 tkr, ökad 
bevakningsfrekvens för 130 tkr eller få till stationsvärdar som kostar 
ca. 1,5 MSEK/per år. Inte heller dessa typer av åtgärder kan 
kostnadsföras på enbart projektet Attraktiva Stationer. 

3. Åtgärder som helt härstammar och genomförts inom ramen för 
Attraktiva Stationer, som att få till nya öppet skyltar för ca. 1 tkr, ta 
bort väggställ för 1,5 tkr, rensa cyklar för 5 tkr, vepa för 
marknadsföring för 6 tkr, extra datorer i Turistbyrån för 10 tkr, få till 
armstöd på sittplatser för 25 tkr eller fräscha upp ytskikt för 80 tkr. 

 



 
 

 

Slutrapport – Attraktiva Stationer – 2011-01-31 

32 (51) 

 

Vi behöver framöver bli bättre på att följa upp kostnader som härstammar 
av denna typen av samverkan på lokal nivå. Svårigheten är att dessa 
kostnader uppstår inom en organisation och innebär att vi behöver dela 
med oss av intern information. En annan utmaning är även att det finns en 
hel del kostnader som inte genererar någon faktura, utan innebär att det 
finns människor inom respektive organisationer som gör saker, t.ex. då 
kommunen i Nässjö hjälpte till att röja undan gamla cyklar på en 
cykelparkering. 
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Reflektioner 

I ett inledande avsnitt ”Bakgrund” beskrevs att projektet startades som en 
fortsättning på en workshop där ett tjugotal personer från branschen 
träffades för att diskutera stationsutveckling. Vi blev då överens om att 
starta ett projekt tillsammans där vi skulle jobba konkret med 
stationsutveckling på ett antal stationer i Sverige utifrån ett gemensamt 
resenärsfokus.  
 
Projektet startade alltså delvis för att vi uppfattade att vi inom branschen 
inte kom vidare och kunde bli överens kring ett antal mer övergripande och 
viktiga frågor. Vi hoppades att ett konkret arbete tillsammans skulle 
generera erfarenheter som skulle kunna göra att vi kom vidare i dessa 
frågor. 
 
De mer övergripande frågorna var: (1) Hur skall roller och ansvar vara på 
en station för att den skall fungera optimalt? (2) Vilka funktioner och tjänster 
behöver finnas för att en station skall vara optimal? (3) Hur skall 
utvecklingen av stationer finansieras? 
 
Nedan kommer därför reflektioner från projektet att lyftas fram som på ett 
konstruktivt sätt kan bidra till att tänka nytt kring dessa frågor och 
förhoppningsvis göra att vi kommer vidare. 
 
1. Ansvar och roller 

Det finns i dagsläget många aktörer på en station. Oftast finns t.ex. flera 
fastighetsägare (stationshållare); de som äger stationshus och andra hus 
på stationsområdet, fastigheter för tågplattformar, bussangöring, 
taxiangöring, bilparkering, cykelangöring, vägar och gator m.m. Det finns 
även en hel del företag och organisationer (kunder) som trafikerar stationer 
med tåg, bussar, taxi m.m. Deras kunder, dvs. resenärerna, är också en 
viktig aktör. Dessutom finns alla de företag som sköter servicen på 
stationer (underleverantörer som t.ex. städar, jobbar med säkerhet m.m.) 
och alla hyresgäster. 
 
Rollerna är komplexa och komplicerade: Det finns många aktörer, deras 
roller är inte helt tydliga och kända för varandra, gränserna mellan dessa är 
inte heller alltid entydiga och tydliga, och dessutom är deras intressen inte 
alltid helt förenliga. Något som försvårar situationen ytterligare är att 
rollerna förändras över tid.  
 
En komplikation är också att aktörer kan ha flera roller, t.ex. vara både 
stationshållare på så sätt att de är fastighetsägare av en bussangöring, 
samtidigt som de också är kund på så sätt att de trafikerar stationen. I 
exemplet ovan är alltså en och samma aktör både leverantör av 
stationsfunktioner och kund av dessa. Denna situation skapar inte bara en 
dubbelhet, utan gör det svårt att uppfylla kravet i samband med avreglering 
på att kunna erbjuda konkurrensneutrala bytesfunktioner; i exemplet ovan 
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brukar det vara svårt för stationshållaren att erbjuda sina konkurrenter 
stationsfunktioner på samma villkor som till sin egen systeravdelning som 
trafikerar stationen. 
 
Många i branschen tycker att det var bättre för, innan avregleringen, då det 
fanns färre aktörer och en och samma aktörer (SJ) ägde nästan alla ovan 
beskrivna roller och funktioner. Man glömmer då bort den ineffektivitet som 
fanns då, bristande service- och kundfokus, att det även då fanns 
otydligheter, intressekonflikter mellan olika avdelningar, dvs. att många av 
dessa problem fann men då inom ett och samma organisation. 
 
Avregleringen är alltså numera ett faktum som pågått både länge (ca. 20 
år) och dessutom inte enbart är ett svenskt fenomen, utan något som pågår 
inom hela EU. Det gäller därför att förhålla sig konstruktivt, och försöka 
göra om denna förändring till något positivt och göra det bästa av 
situationen. 
 
Projektet har gjort en hel del lärdomar kring roller och ansvar som är viktiga 
att lyfta fram, för att vi inom branschen skall komma vidare och tillsammans 
kunna utveckla stationer som driver ett ökat kollektivtrafikresande: 
 
A. Det är viktigt att förtydliga roller och ansvar. Detta innebär att alla 
behöver bli bättre både på att förmedla vad de gör, befogenheter, ansvar, 
roller, inriktning m.m., men också att alla behöver bli bättre på att ta reda på 
vad de andra aktörerna har för roll. Tid behöver även läggas på att 
tillsammans tydliggöra gränsdragningar och att försöka hitta gemensamma 
incitament. 
 
I arbetet att tydliggöra roller, är det även viktigt att utveckla mer 
professionella relationer. Detta innebär att vi inom branschen explicitare 
behöver tydliggöra rollen som leverantörer av stationsfunktioner 
(stationshållare/fastighetsägare), kunder av stationsfunktioner (trafikföretag 
och huvudmän), slutkunder (resenärer) och underleverantörer 
(serviceföretag och hyresgäster).  
 
Värdekedjan för denna mer professionella bransch skulle då se ut på 
ungefär följande vis: 
 
 
 
 
 
 
 
I utvecklandet av mer professionella roller, ingår även att tydliggöra 
leveransen, dvs. vad någon skall leverera till någon annan (röda pilar ovan) 
och betalningen, dvs. hur mycket detta kostar (blåa pilar ovan). I 
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professionaliseringen ingår även tydligare gemensamt fokus på slutkunden, 
nämligen resenärer (den gröna bakomliggande pilen ovan).   
 
B. Det är viktigt att utveckla samarbetet. Vi har tidigare konstaterat att det 
är många parter, roller, otydliga roller, olika intressen, och att detta är på 
väg att förstärkas ytterligare i en övergångsfas. Det är därför viktigt att hitta 
former för gemsam samverkan med gemensamt fokus på slutkunder 
(resenärer) och utan att blanda ihop rollerna som underleverantörer, 
leverantörer, kunder och slutkunder. Denna samverkan behöver vara 
strukturerad och fokusera på ett gemensamt mål, nämligen att öka 
resenärernas nöjdhet och att driva kollektivtrafikflöden.  
 
För att samarbetet skall utvecklas är det viktigt att relationerna förändras. 
Flera av dessa parter är sedan tidigare vana att förhandla med varandra. 
Mycket av detta förhandlande, har bara lett till att kunderna försökt få ner 
priset och leverantörerna kvaliteten på leveransen. I förläningen har detta 
förhandlande därför inte lett till någon utveckling av stationer, utan snarare 
än utarmning av stationsfunktionen och att fokus hamnat på det som måste 
göras – hygienfaktorer. Dessvärre leder inte dessa hygienfaktorer (t.ex. 
städning, trygghet/säkerhet och toaletter) till något ökat 
kollektivtrafikresande. Det gäller därför att ha en mer utvecklingsorienterad 
relation. 
 
C. Det är även viktigt med konkurrens och mångfald. Lika viktigt som det är 
att samarbeta på och kring stationer, är det viktigt att det finns konkurrens 
mellan olika stationer, så att aktörerna kan jämföra olika stationer med 
varandra och ställa allt högre realistiska krav på varandra. Att det behöver 
finnas alternativ, gäller i alla värdekedjans led; underleverantörer, 
leverantörer, kunder och slutkunder. 
 
D. Det är viktigt med lokala aktörer och engagemang. Allt för mycket 
stationsutveckling har tidigare planerats från något huvudkontor eller 
central funktion, och alldeles för lite har utgått ifrån de specifika 
förhållanden som råder på en station. Då stationer är unika, behöver också 
utvecklingen utgå ifrån dessa specifika förutsättningar. (Mer om detta i 
avsnittet nedan ”Funktioner och tjänster”.) 
 
Det är också viktigt att stationsutvecklingen utgår ifrån den nivå där 
engagemanget är som störst och där frågan är som mest angelägen – dvs. 
utgår ifrån den lokala nivån. Vi tror därför också att kommunernas 
engagemang kommer att öka med tiden.  
 
E. Vi behöver bli mer system och inicitamentsfokuserade. Istället för att 
enbart försöka fastställa och bli överens om vilka roller vi skall ha och vem 
som skall göra vad. Är det viktigt att vi tillsammans skapar ett system som 
gör det intressant för nya aktörer att komma in och försöka utveckla miljöer, 
funktioner och erbjudanden på stationer som gagnar och skapar värde för 
resenärer. I dagsläget lägger vi för mycket fokus på roller och ansvar, och 
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framför allt vad andra skall göra samt att skapa nya organisationer, och 
underskattar därmed betydelsen av att vi behöver skapa förhållanden som 
lockar till sig nya aktörer.  
 
2. Funktioner och tjänster/service 

Projektet har även gjort erfarenheter kring vilka funktioner och 
tjänster/service som är viktiga för att en station skall vara attraktiv och 
kunna bidra till ett ökat kollektivtrafikresande. 
 
Innan vi börjar lyfta fram dessa erfarenheter, är det viktigt att påpeka att 
alla stationer i någon mening är unika (!). Detta är viktigt att påpeka detta, 
då branschen i alldeles för stor utsträckning haft tendensen att hantera 
stationer som om de alla vore likadana. Det är alltså i utvecklandet av 
stationer viktigt att beakta att stationer är olika vad gäller storlek, 
lokalisering i staden, ägandeförhållanden, resandeflöden, resandetyper, 
trafikslag, kommersiella möjligheter, kollektivtrafikens betydelse i staden 
m.m.  
 
Nedan har därför funktioner och tjänster/service pekats ut på en mer 
övergripande nivå. Vilka specifika funktioner och tjänster/service som skall 
finnas samt vilken specifik servicenivå som skall finnas, kommer i praktiken 
att behöva variera från fall till fall.  
 
Att båda begreppen funktion och tjänst/service används, är för att det i 
dagsläget finns två olika former av finansiering. Funktioner finansieras 
främst via skattemedel i form av olika anslag och är något som vi anser 
skall finnas och tillhandahållas av samhället, medan tjänster/service är 
sådant som skall tillhandahållas av en leverantör och betalas främst av 
kunder och/eller slutkunder. Om något är en funktion respektive 
tjänst/service kan variera från plats till plats och över tid. Tillgången till 
toaletter är på vissa ställen en funktion, medan det på andra ställen är en 
tjänst. Övergripande kan man se att allt fler toaletter blir en tjänst. I listan 
nedan kommer båda typerna att redovisas och i vissa fall vara en 
gränsfråga. 
 
De funktioner och tjänster/service som behöver finnas på en station för att 
den skall vara attraktiv och driva på ökat kollektivtrafikresande är följande.  
 
A. Bytesfunktionen 

− Att det finns angöring för olika typer av trafik (tåg, buss, taxi, bil, 
cykel, promenad) 

− Information om olika trafikslag och hur man byter på stationen  
− Samt möjligheter att ta sig från ett trafikslag till ett annat, dvs. 

fungerande flöden och kapacitet mellan trafikslag 
 
B. Resandefunktionen 

− Information om trafik, tid, stationen och samhället 
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− Möjligheter att planera och boka resa 
− Möjligheter att vänta inför sin resa, dvs. att det finns skydd för 

väder, sittplats, toaletter, platsen är trygg/säker, ren/städad, ev. 
möjligheter att förvara bagage m.m.  

− Ev. att det finns någon form av hjälp vid förseningar/utebliven trafik 
(information, omboknings- och planeringsmöjligheter, möjligheter till 
övernattning m.m.)  

 
C. Kommersiell service 

− Kunna fika, äta och dricka 
− Handla något inför sin resa (t.ex. smörgås, dricka, tidning, godis 

m.m.) 
− Andra typer av butiker (böcker, presenter, musik, apotek m.m.) 
− Kontor och lokaler för angränsande eller annan verksamhet 

(biljettförsäljning, personalutrymmen, catering, lounge m.m.) 
 
I branschen skiljer man i dagsläget på basfunktioner och tilläggstjänster. 
Basfunktioner är då sådana funktioner som skall finnas på alla stationer, 
medan tilläggstjänster är sådant kan variera från station till station 
beroende på behov och betalningsförmåga. 
 
Det är viktigt att klargöra basfunktionerna, så att kunderna vet vad de kan 
förvänta sig av en station. Att tydliggöra basfunktioner innebär därför en 
tydligare överenskommelse uppstår mellan leverantörer och kunder. 
 
Samtidigt räcker det inte med att enbart jobba med basfunktioner. För att 
stationer skall utvecklas på ett sätt som driver ökat kollektivtrafikresande, 
räcker det inte att tydliggöra basfunktioner, utan då behöver olika typer av 
service utvecklas och stationer utvecklas mer än så. 
 
3. Finansiering 

En av de stora utmaningarna inom stationsområdet är att utveckling av 
attraktiva stationer som skall bidra till ökat kollektivtrafikresande kräver 
någon form av finansiering. Det har gjorts en hel del erfarenheter inom 
projektet som på olika sätt också kan bidra till denna fråga. 
 
A. För det första, finns det en hel del besparingar som kan göras i det 
befintliga systemet. Dessa pengar skulle istället kunna användas till att 
finansiera utveckling av stationer.  
 
I dagsläget finns det t.ex. ca. 700 stationer som upprätthålls i systemet. Alla 
dessa stationer kostar pengar att upprätthålla och mängden resenärer (dvs. 
efterfrågan) kan vara mycket små – nästan obefintliga. Ett fösta steg för att 
spara pengar skulle därför vara antingen att stänga vissa stationer och eller 
att minska på serviceåtagandet/nivån. Det finns därför ett behov av en 
mycket tydligare prioritering och översyn av servicenivåer, utgåendes ifrån 
resenärsflöden och resenärers behov. Istället för att ha en stor mängd 
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stationer där det inte finns tillräckligt med resurser till utveckling, vore det 
bättre att ha en mindre mängd stationer som är prioriterade och därför finns 
mer resurser för utveckling.  
 
I dagsläget läggs det dessutom stora mängder resurser på att upprätthålla 
tekniska funktioner på stationer, samtidigt som det finns en tendens att 
underprioritera resurser för resenärsservice och sådana funktioner som är 
viktiga för resenärer. Projektet Attraktiva Stationer har systematiskt jobbat 
med att ta reda på vad resenärerna vill ha, behöver och vilka typer av 
åtgärder som behövs för att utveckla stationer utifrån resenärernas behov. 
Denna typ av ansats och erfarenheter kommer att leda till att de 
involverade parterna blir allt bättre på att göra rätt saker. 
 
B. För det andra, är det viktigt att öka betalnings- och investeringsviljan hos 
de berörda parterna. Som nämndes tidigare, finns det en mängd aktörer 
som är involverade i stationer. Dessa avsätter redan idag en hel del 
resurser på stationer, och skulle dessutom behöva avsätta än mer resurser 
på stationsutveckling. Det gäller därför att klargöra de befintliga resurser 
som läggs på stationer och funktioner i anslutning till dessa och tydliggöra 
hur ökat kollektivtrafikresande bidrar till att utveckla deras verksamheter 
och måluppfyllelser – för att på så sätt öka engagemanget och viljan att 
betala/investera.  
 
C. För det tredje är det viktigt att utgå ifrån de fungerande ekonomier som 
redan finns på befintliga stationer och använda dessa som en motor i 
finansieringen av utveckling. Redan i dagsläget finns det flera väl 
fungerande ekonomier kring stationerna. Dessa är kopplade till olika 
aktörer. Det finns en fastighetsekonomi, som innebär att fastighetsägare tar 
avgift för uthyrning av olika lokaler och tjänster. (Vissa kommuner får även 
anslag för att upprätthålla lokaler och anslutande funktioner.) Det finns en 
trafikekonomi som innebär att trafikföretag och huvudmän både får anslag 
och tar betalt för resor från resenärer. Avslutningsvis finns det även en 
statlig subventioneringsekonomi, där Trafikverket upprätthåller 
stationsfunktioner via anslag och Rikstrafiken ger bidrag till viss trafik.  
 
Dessa olika ekonomier behöver bli navet i finansiering av olika typer av 
stationer. På stationer med stor kommersiell potential, är det viktigt att låta 
fastighetsekonomin bli en viktig motor i utvecklingen av stationer. På andra 
stationer där det finns stora resandeflöden, är det istället trafikekonomin 
som skall bli motorn i utvecklingen. Avslutningsvis finns det vissa stationer 
som varken har någon kommersiell potential eller några större 
resandeflöden att tala om, där finns det istället andra intressen som gör att 
stationen och dess funktioner skall upprättas, t.ex. att vi i Sverige vill ha en 
levande landsbygd. På dessa stationer är det istället någon form av statlig 
subventionering (anslag, bidrag, skatteavdrag m.m.) som skall vara motorn 
i utvecklingen. I detta fall är det viktigt att staten uttrycker sin viljeinriktning, 
dvs. vad det är för bevekelsegrund som ligger bakom, vilka stationer som 
skall subventioneras och på vilket sätt. Om staten bestämmer sig för att 
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subventionera stationer, är det viktigt att branschen tar fram underlag; t.ex. 
identifiera vilka stationer som inte har kommersiell potential eller 
resandeflöden. 
 
Det är viktigt i sammanhanget att uppmärksamma att staten indirekt på 
flera sätt visat att man är på väg att minska sina investeringar inom 
området, genom att Trafikverket (numera även inkluderandes Rikstrafiken) 
fått restriktioner att hårdare prioritera resurser och effektivisera sin 
befintliga verksamhet. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkät Resenärsundersökningen 
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Bilaga 2: Enkät Samverkan 
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Bilaga 3: Avrapporteringsmallar 

 

 
 
  



 
 

 

Slutrapport – Attraktiva Stationer – 2011-01-31 

46 (51) 

 

 
 

 
 
  



 
 

 

Slutrapport – Attraktiva Stationer – 2011-01-31 

47 (51) 

 

 
 

 
 
  



 
 

 

Slutrapport – Attraktiva Stationer – 2011-01-31 

48 (51) 

 

 
 

 
 
  



 
 

 

Slutrapport – Attraktiva Stationer – 2011-01-31 

49 (51) 

 

 
 

 
 
  



 
 

 

Slutrapport – Attraktiva Stationer – 2011-01-31 

50 (51) 

 

 

 

Bilaga 4: Hemsida 

 

  



 
 

 

Slutrapport – Attraktiva Stationer – 2011-01-31 

51 (51) 

 

 

 

Bilaga 5: Intranät 

 
 
 


