
Samot- the Service and market oriented tranSport reSearch group

Från Forskning till verklighet  
med kunden i Fokus



Samot har ett 30-tal verksamma forskare som alla arbetar 
med samma målsättning – att utveckla kunskap om hur man 
kan organisera och förbättra kollektivtrafiken för ett ökat 
 kollektivt resande.
 – För att fler ska vilja och kunna åka med kollektivtrafiken i 
vardagen måste den vara ett attraktivt alternativ till bilen. Vi 
vill vara med och hjälpa branschen att utvecklas, att tänka i nya 
banor och omsätta forskningsresultat i praktiken, säger marga-
reta Friman, docent i psykologi och föreståndare för Samot.
Samot samverkar med Svensk Kollektivtrafik, Värmlandstra-
fik, Stockholms Lokaltrafik, Västtrafik, Färdtjänsten i Göte-
borg, Veolia transport, Nobina, Göteborgs Spårvägar och Karl-
stadsbuss. ordförande är Charlotte Wäreborn Schultz, vd för 
Svensk Kollektivtrafik.
 – Just detta att Samot bygger på partnerskap, att forskare 
samarbetar med trafikhuvudmän och operatörer, är en viktig 
del av arbetet. Det gör verksamheten väldigt spännande och 

impLementering FÖr Ökad attraktivitet 
i koLLektivtraFiken
Visst är det enklast att göra som man alltid har gjort. Men för att resandet 
med kollektivtrafiken ska öka krävs en både innovativ och kundorienterad 
utveckling. Vid SaMot bedrivs forskning i hur man kan skapa en mer 
attraktiv kollektivtrafik utifrån resenärernas behov.
 – Vi erbjuder branschen ett smörgåsbord med vetenskapligt förankrad 
kunskap att plocka för sig av och genomföra i olika verksamheter, säger 
föreståndare Margareta Friman.

ökar möjligheten att utveckla kollektivtrafiken, säger hon. 
 Forskningen vid centret utgår från tre olika teman: rese närers 
upplevelser, tjänsteerbjudande samt vilka institutionella ram-
verk och regler som styr denna marknad. Längre fram i bro-
schyren beskrivs tre typer av implementeringsprojekt som 
 Samots partnerföretag driver inom vart och ett av dessa 
forsknings teman.
 – I dag finns det ett mycket större intresse än tidigare i bran-
schen för innovationer och utvecklingsfrågor. Projekten är goda 
exempel på hur nya kunskaper kan implementeras i kollektiv-
trafiken, förklarar margareta Friman.
För att branschen ska uppnå sitt mål om en fördubbling av 
 kollektivtrafikens marknadsandel måste resenären sättas i 
 centrum. Samots arbete går ut på att stötta utvecklingen 
av en service- och marknadsorienterad kollektivtrafik utifrån 
kund ernas behov.
 – Det ger oss en unik möjlighet att få tillgång till ny kunskap 

som vi kan använda för att vrida hela branschen till att bli mer 
kundorienterad, säger Charlotte Wäreborn Schultz. 
Flera studier har också en internationell inriktning. Enligt 
margareta Friman är det inte bara Sverige som kan lära sig av 
världen, utan även tvärt om.
 – Vi har mycket kunskap att dela med oss av till andra 
 länder. Samot är banbrytande och bidrar till utvecklingen 
av kollektivtrafiken både inom och utanför Sverige.

Charlotte Wäreborn Schultz
Vd för Svensk Kollektivtrafik,  
ordförande i SaMots styrelse.

Margareta Friman
docent i psykologi, föreståndare för SaMot



TydligheT lockar nya resenärer. 

Sedan 2005 har resandet med stadstrafiken i Karlstad ökat 
med 38 procent, eller med 1,5 miljoner resor. anledningen 
till den kraftiga ökningen är att Karlstadsbuss som ansvarar 
för stadstrafiken har utformat en kollektivtrafik som alla 
förstår sig på.
 – När man planerar trafiken måste tänka utifrån hur man 
kan sänka tröskeln för dem som inte är inne i systemet. 
Vana resenärer är redan experter, säger Sören Bergerland, vd 
på Karlstadsbuss.
 Karlstadsbuss har inspirerats av tunnelbanans enkelhet. 
Resenärerna lotsas fram via skyltar och linjekartor, som 
 sitter i storformat på alla hållplatser, sammanlagt 400 styck-
en. alla speciallösningar som till exempel skolbusstrafiken 
har lagts utanför systemet, vilket innebär att de inte är 
 synliga för andra än dem som direkt berörs.
 Karlstadsbuss har också ökat produktionen. Det har skett 
genom att man har slagit ihop flera linjer och därigenom 

I KarlStad har KolleKtIVtraFIKen planerats så att den ska upplevas 
som enkel att resa med. tillsammans med ökad turtäthet har det lett till att 
Karlstad har haft den största resandeökningen bland alla stadsbussnät i 
Sverige. Bakom framgångarna står Karlstadsbuss som ägs av kommunen.

“Vi behöver veta vad som styr människan i vardagen, 
det är något som alla kollektivtrafikansvariga skulle 

behöva lära sig mer om.”

Sören Bergerland, Vd Karlstadbuss.

koncentrerat utbudet. På det sättet har man kunnat öka 
turtät heten på vissa linjer till tiominuterstrafik, vilket är 
ovanligt i en kommun med bara 85 000 invånare.
 man har också infört sms-biljetter och så kallade tur-
kronor, en egen valuta för att minska risken för rån. Rese-
närerna kan även med hjälp av sin mobiltelefon få veta exakt 
när bussen kommer till hållplatsen.
 För att kunna utforma en attraktiv kollektivtrafik gäller det 
att veta hur människor fungerar när de gör sina val. Därför är 
det av stort intresse för Karlstadsbuss att följa med i den 
forskning i beteendevetenskap som bedrivs vid Samot.
 – Vi behöver veta vad som styr människan i vardagen, det 
är något som alla kollektivtrafikansvariga skulle behöva lära 
sig mer om. möter man människor med något som är  väldigt 
komplicerat väljer de ett annat alternativ. Varje gång vi 
 planerar trafiken måste vi tänka på hur den ska säljas och 
kommuniceras, säger Sören Bergerland.

tema 1 reSenärerS uppLeveLSe av koLLektivtraFik



Buss + Taxi = Tryggare resor

I StoCKholMS län har resenärerna i vissa glesbygdsområden med hjälp av 
bussföraren eller tågkonduktören kunnat beställa en taxi som hämtat dem vid 
hållplatsen eller stationen. tjänsten har utvecklats av Storstockholms lokaltrafik, 
Sl, och är ett exempel på hur det går att öka tryggheten i kollektivtrafiken på 
kvällar och nätter.

För dem som bor i glesbygdsområden och reser med 
 kollektivtrafiken kan gångavståndet vara långt mellan håll-
platsen och bostaden. Promenaden kan upplevas som 
 otrygg, framför allt på kvällar och nätter, men är ofta det 
enda alternativet för den som inte har tillgång till bil eller 
cykel. För att öka tryggheten för dessa resenärer startade SL 
hösten 2009 ett samarbete med tre taxibolag i länets nord-
östra kommuner. Det innebar att resenärerna ombord på 
vissa buss- och tåglinjer kunde få hjälp av föraren eller 
konduk tören att beställa en taxi som hämtade vid hållplats-
en och körde dem sista biten hem. Beställningen skedde 
genom att personalen kontaktade trafikledningen, som i sin 
tur bokade en bil hos något av taxibolagen. tjänsten gällde 
mellan klockan nio på kvällen och halv fem på morgonen. 
taxikostnaden betalades av resenären.
 – Innan starten lade vi in ett par frågor i en länsvis befolk-
ningsundersökning om vad länsborna skulle tycka om den 
här typen av tjänst, berättar Johan Damström, projektledare 

på SL. Vi fick mycket positiva svar, och intresset var högst 
hos dem som åker sällan med SL-trafiken. 
 Efter ett halvår gjordes 250 telefonintervjuer i området. 
Undersökningen visade att 85 procent av de tillfrågade 
tyckte det var bra att SL erbjuder tjänsten.
Projektet var på försök i sex månader men har både för-
längts och utökats. På sikt finns tanken att tjänsten ska per-
manentas och bli tillgänglig i hela länet dygnet runt. Fullt 
utbyggd kan det bli frågan om en form av anropsstyrd trafik 
där kunden ringer direkt till en telefoncentral som ordnar 
fram en bil.
 Samarbetet mellan SL, trafikoperatörer och taxi är ett 
 exempel på tjänsteerbjudanden som gör kollektivtrafiken 
mer attraktiv. ofta behöver nya idéer komma utifrån.
 – många planerar gärna trafik som man alltid har gjort. 
men att tänka nytt är inte fel. med hjälp av olika lösningar 
kan man få ekonomi i trafikinvesteringar som annars kan 
verka väldigt dyra, konstaterar Johan Damström.

“Många planerar gärna trafik som man alltid har gjort. Men att tänka 
nytt är inte fel. Med hjälp av olika lösningar kan man få ekonomi i 

trafikinvesteringar som annars kan verka väldigt dyra.” 

Johan damström, projektledare Sl.

tema 2  koLLektivtraFiken och deSS tjänSteerbjudande



enklare regelverk med TjänsTekoncession

“Vi får ta del av operatörens kunskaper på ett helt 
annat sätt och ska tillsammans arbeta för att höja 

kvaliteten i kollektivtrafiken.”

lars Bull, Vd Värmlandstrafik.

Den vanligaste avtalsformen i kollektivtrafiken är brutto-
avtal där huvudmannen tar biljettintäkterna och operatören 
ersätts för driftskostnaden. men när Värmlandstrafik upp-
handlade den regionala tågtrafiken valde man istället att 
göra det med tjänstekoncession. till grund ligger ett EU-
direktiv om kollektivtrafik på järnväg och väg som trädde i 
kraft i december 2009, och som gör upphandlingsprocessen 
enklare. till skillnad mot traditionell upphandling är de 
enda kraven att det ska vara en konkurrensupphandling, 
råda likabehandling mellan anbudsgivarna och att förfar-
andet ska vara transparent.
 – Det innebär att man till exempel inte har några tilldel-
nings- och överprövningsregler. Upphandling med tjänste-
koncession ligger helt utanför lagen om offentlig upphand-
ling, säger Värmlandstrafiks vd Lars Bull.
 Sammanlagt var det tre trafikoperatörer som lämnade 

 anbud på trafiken. Efter att ha fått veta förutsättningarna på 
intäktssidan fick de även komma med förslag på affärs-
modell. trafiken tilldelades Svenska tågkompaniet aB som 
behåller biljettintäkterna, får en ersättning från Värmlands-
trafik baserad på antalet sålda periodkort, men samtidig står 
för verksamhetskostnaderna. 
 avtalet innebär att Svenska tågkompaniet får en mycket 
starkare roll än vid vanlig upphandling. Värmlandstrafiks 
utveckling av utbud och innehåll sker i samarbete med tåg-
kompaniet. Innan trafiken startade fördjupade man sig till-
sammans i frågor kring kvalitetsledning, marknadsföring, 
administration och fordonsfrågor.
 – Vi får ta del av operatörens kunskaper på ett helt annat 
sätt och ska tillsammans arbeta för att höja kvaliteten i 
 kollektivtrafiken. Upphandling med tjänstekoncession är ett 
exempel på förnyelse inom branschen, konstaterar Lars Bull.

Färre regler SaMtIdIgt SoM operatören tar affärsrisken. Värmlandstrafik 
ser flera fördelar med att upphandla kollektivtrafiken med tjänstekoncession.
 – Man slipper mycket av den byråkrati som stör vid offentlig upphandling, och 
får även möjlighet att bygga ett partnerskap med operatören, säger lars Bull, 
Värmlandstrafiks Vd.

tema 3  inStitutioneLLa ramverk och regLer



SAMOT är eTT VINN excelleNce ceNTer VId KArlSTAdS uNIVerSITeT. 
VINN excellence center är en form för samverkan mellan näringsliv, offentlig 
verksamhet och universitet etablerat av VINNOVA. SAMOTs verksamhetsidé är 
att utföra mångvetenskaplig, internationellt erkänd forskning via aktiva samar
beten och genom detta, bidra till en långsiktig och varaktig utveckling av tjänster 
inom kollektivtrafiken. Forskningsverksamheten är indelad i tre olika teman. 
centret bildades i april 2006 och i dag finns ett 30tal verksamma forskare och 
forskarstudenter. Föreståndare är Margareta Friman, docent i psykologi. 
 SAMOTs uppgift är att leverera vetenskapligt förankrad kunskap som kan ligga 
till grund för förändringar i branschen.

om samoT

styrelse.

Styrelsen har ett övergripande ansvar för centrets verksam
het. Styrelsen ska arbeta för våra parters gemensamma 
 intressen och hålla dem underrättade om omständigheter 
som försenar eller förhindrar genomförandet av den opera
tiva planen. Styrelsens uppgift är bland annat att fatta beslut 
om nya forskningsprojekt.

ledningsgrupp.

Ledningsgruppen har i uppgift att i samarbete med forskare 
och partnerrepresentanter bereda nya forskningsprojekt. 
Utöver detta ska ledningsgruppen bevaka inriktning, 
 utveckling och resultat av pågående forskningsprojekt. Våra 
forskare och partnerrepresentanter utgör ett forum för 
 diskussioner, arbetsorientering, ytterligare forskningsan
sökningar och vid planering av seminarier med mera.

teman 1, 2 och 3.

Indelningen i olika teman syftar till att öka samspelet mellan 
de olika aktörerna och främja till synergi inom forskning och 
samarbeten. Dessa tre teman är av stort intresse för våra part-
ners, samtidigt som de utgör spännande och djupgående 
forskningsfrågor väl lämpade för doktorandstudier.



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

SamotS uppdrag är att bedriva tvärvetenskaplig,  internationellt 
erkänd forskning genom ett aktivt samarbete med näringsliv, 
 offentliga aktörer och universitet och på så sätt bidra till en lång-
siktigt hållbar utveckling av tjänster för persontransporten.
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