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AKADEMI OCH PRAKTIK I EUROPEISKT SAMARBETE 
FÖR ÖKAT KOLLEKTIVTRAFIKRESANDE



Genom att samarbeta med BEST kan SAMOT få en unik inblick i hur andra länder arbetar praktiskt med att utveckla 

kollektivtrafi ken. Varje år genomför BEST undersökningar i hur invånarna i ett antal europeiska städer uppfattar sin 

kollektivtrafi k. Resultaten samlas i en databas som vid det här laget innehåller nära på 80 000  intervjuer, 

som SAMOT kan utnyttja i sin forskning.

 – Med hjälp av data från kundundersökningarna kan vi identifi era nya problem som har uppstått 

ur förändringar i Europa, men som inte har kommit till Sverige ännu. Det gör att vi kan vara 

 förberedda på effekter som olika åtgärder kan få och se möjliga lösningar för den svenska 

kollektivtrafi ken, förklarar Margareta Friman professor och föreståndare för SAMOT.

 Nätverket BEST består av trafi khuvudmän från de nordiska huvudstäderna och 

från andra delar av Europa. Flera gånger om året träffas de på seminarier och 

workshops, där forskare från SAMOT har medverkat.

 – För oss har dessa tillfällen utgjort en bra arena, inte bara för 

 kunskapsinhämtning, utan också för att föra ut våra egna forsk-

ningsresultat till en större målgrupp, säger Margareta Friman.

 Samarbetet gör det även möjligt för SAMOT och BEST 

att gemensamt söka EU-bidrag för internationella 

 forskningsprojekt inom kollektivtrafi ken. 

 – För att uppnå alla de högt ställda ambitioner 

som fi nns inom den framtida kollektivtrafi ken 

måste  akademi och praktik arbeta tillsammans. 

Vi behöver lära av och om varandra, och BEST 

är ett bra exempel på hur detta kan gå till i 

praktiken.

Margareta Friman, 
professor och föreståndare för SAMOT.

”Under årens lopp har vi genomfört många tusen intervjuer om  kunders 
och icke-kunders uppfattning om kollektivtrafi ken. Det ger en unik 
databas med möjlighet att forska i mer djupgående frågor. Vi upp manar 
forskare och studenter att använda det stora datamaterialet då det är till 
fördel för både forskningsvärlden och trafi ksällskapen. Därför har vi vid 
fl era tillfällen bjudit in forskare till att lägga fram konkreta resultat på vår 
årliga konferens där alla deltagande städer möts.
 Vi vill också i framtiden uppmuntra forskare och studenter att 
 fördjupa sig i våra data. I den praktiska världen är vi ofta upptagna av 
kortsiktiga resultat och har inte tid att fördjupa oss i materialet.”

Per Gellert, divisionschef i trafi ksällskapet Movia, 
Köpenhamn, och ordförande i BEST 2008-2010.

”BEST har en viktig roll som samordnare av forskning och praktik. Vi 
utnyttjar varje år resultaten från BEST i planeringen av HRT:s 
 kollektivtrafi k. BEST har redan tidigare haft ett gott samarbete med till 
exempel Karlstads universitet och genom nätverket kan också vi få nya 
forskningsidéer. Vi fortsätter gärna samarbetet med universitet och 
forskningsinstitutioner.”

Suvi Rihtniemi, vd för samkommunen Helsingforsregionens trafi k, 
HRT, och ordförande i BEST från 2011.

KUNSKAPSUTBYTE PÅ INTERNATIONELL ARENA

TVÅ RÖSTER OM BEST SOM ARENA 
FÖR SAMARBETEN MELLAN 
FORSKARE OCH PRAKTIKER:

Vid SAMOT bedrivs forskning i hur man kan skapa en attraktivare kollektivtrafi k. 
En viktig samarbetspartner är det internationella nätverket BEST.
 – Vi vill vara med och leda utvecklingen i Sverige och för att det ska lyckas behöver 
vi följa vad som händer ute i världen, säger Margareta Friman, SAMOT.



BEST – STÄDER SOM MÖTS FÖR EN BÄTTRE KOLLEKTIVTRAFIK. 

BEST står för Benchmarking European Service of public 
Transport och startade 1999 på initiativ av Storstockholms 
Lokaltrafi k, SL. Anledningen var att SL behövde höja kvali-
teten i kollektivtrafi ken, och såg en möjlighet i att lära sig av 
städer som framgångsrikt hade utvecklat resandet. I dag är 
BEST ett mycket aktivt nätverk med deltagare från trafi k-
sällskapen i Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Genève, Wien 
och Stockholm.
 – Vi ses fl era gånger om året i både större och mindre 
grupper för att diskutera och utbyta erfarenheter, berättar 
Kjetil Vrenne, projektledare för BEST.
 Varje år i början av mars genomför BEST en undersök-
ning om invånarnas attityd till kollektivtrafi ken. 1 000 indi-
vider i varje stad intervjuas om faktorer som till exempel 
pålitlighet, komfort, trygghet och information.
 Resultaten från kundmätningarna diskuteras på det årliga 
seminarium som arrangeras i en BEST-stad eller på någon 
annan plats av betydelse.

GENOM ATT FÖRA SAMMAN TRAFIKSÄLLSKAP från olika länder och låta 
dem inspireras av varandra vill BEST bidra till ett ökat användande av 
 kollektivtrafi ken i europeiska storstadsområden.

“Vårt motto i BEST är att vi ska vara ödmjuka nog att 
inse att det hela tiden fi nns nya saker som 

vi kan lära av varandra och andra.”

Kjetil Vrenne, projektledare för BEST

 – Det blir många intressanta samtal där man genom att 
lyssna till hur andra städer har löst sina problem kan få  idéer 
om hur man själv bör gå tillväga på hemmaplan för att 
 utveckla kollektivtrafi ken, säger Kjetil Vrenne.
 På seminariet presenteras även olika projekt som pågår i 
städerna för att stärka kollektivtrafi kens attraktionskraft. 
Dessutom beslutar man om vilka särskilda frågeställningar 
som ska diskuteras djupare på årets workshops.
 – På våra workshops får personer som sitter med spets-
kompetens på aktuella områden möjlighet att träff a ”lika-
sinnade” från de andra trafi ksällskapen. Vi bjuder också in 
 experter utanför branschen till att berika erfarenhetsutbytet 
i gruppen, säger Kjetil Vrenne och tillägger att även 
 icke-medlemmar är välkomna.
 – Vårt motto i BEST är att vi ska vara ödmjuka nog att 
inse att det hela tiden fi nns nya saker som vi kan lära av 
varandra och andra.



VÅRA ERFARENHETER KOMMER TILL NYTTA OCH TVÄRTOM.
SEDAN SAMARBETET MED BEST BÖRJADE HAR SAMOT skrivit fl era artiklar 
och rapporter som bygger på resultat från städernas kundnöjdhetsmätningar. 
För att bidra med ett vetenskapligt perspektiv har SAMOT också medverkat 
i återkommande diskussioner om de problem som brukar uppstå när ett 
 trafi ksällskap vill ta reda på kundernas åsikter om kollektivtrafi ken.

Inom BEST träff as deltagarna återkommande i mindre 
grupper för att fördjupa sig i särskilda frågeställningar inom 
kollektivtrafi ken. Markus Fellesson, som är forskare vid 
 SAMOT, har ingått i ett nordiskt lag där diskussionerna har 
handlat om hur kundnöjdhetsmätningar hänger ihop med 
den trafi k som faktiskt erbjuds.
 – Alla trafi ksällskap vill veta vad kunderna tycker men det 
är svårt att tolka kunddata, den perfekta metoden för att 
genomföra en mätning fi nns inte. Istället gäller det att hitta 
sätt att komma runt bristerna så att man får användbara 
 resultat. Det var intressant att se hur våra egna erfarenheter 
av undersökningar kunde komma till nytta, säger han.
 Bland de frågor som togs upp var vad man kan lära av en 
kundundersökning, hur den kan användas och vad den 
egentligen säger.
 – Det blev ett praktiskt utbyte av erfarenheter kring hur 
det fungerar att göra den här typen av mätningar. Många 

problem var gemensamma för städerna men det fanns också 
olikheter, säger Markus Fellesson vidare.
 I samma grupp ingick Marit Elin Leite från trafi ksäll-
skapet Ruter i Oslo. Enligt henne var det stor skillnad på att 
ha med en forskare i samtalen mot att bara träff as praktiker 
emellan.
 – Diskussionen lyftes upp på en mer akademisk nivå och 
det blev nya vinklingar för oss som annars bara jobbar prak-
tiskt på området, förklarar hon.
 Tack vare träff arna har SAMOT dessutom fått uppslag till 
kommande forskningsprojekt. Markus Fellesson upplever 
även att hans insikt i branschens villkor har ökat.
 – Genom att ta del av erfarenhetsutbytet mellan städerna 
har jag kunnat få en mer grundläggande kunskap om hur 
kollektivtrafi kbranschen fungerar och hur vardagen ser ut i 
de olika trafi kföretagen.

“Genom att ta del av erfarenhetsutbytet mellan  städerna 
har jag kunnat få en mer grundläggande kunskap om 

hur kollektivtrafi kbranschen fungerar och hur 
vardagen ser ut i de olika trafi kföretagen.”

Markus Fellesson, forskare vid SAMOT



SAMOT Karlstads universitet, 651 88 Karlstad. Telefon 054-700 11 68. Fax 054-83 65 52. E-mail samot@kau.se. samot.kau.se

SAMOT ÄR ETT VINN EXCELLENCE CENTER VID 
KARLSTADS UNIVERSITET. Vinn Exellence Center är en 
form för samverkan mellan näringsliv, off entlig verksamhet och 
universitet etablerat av Vinnova. Centret bildades 2006 och har i 
dag ett 30-tal verksamma forskare och forskarstudenter.  Förestånd are 
är professor Margareta Friman.
 SAMOTs uppgift är att leverera vetenskapligt förankrad kunskap 
som kan ligga till grund för förändringar i branschen. Vår verksam-
hetsidé är att utföra mångvetenskaplig, internationellt erkänd 
forskning via aktiva samarbeten och genom detta, bidra till en lång-
siktig och varaktig utveckling av tjänster inom kollektivtrafi ken. 
Forskningsverksamheten är indelad i tre olika teman: ramverk/ 
regler, tjänsteerbjudande och resenärers upplevelser. Indelningen 
syftar till att öka samspelet mellan de olika aktörerna och främja till 
 synergi inom forskning och samarbeten.
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