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Sedan den 1 april 2020 och Folkhälsomyndighetens 

första rekommendationer för kollektivtrafiken, befinner 

sig branschen i en motsägelsefull spiral där fler bussar, 

tåg, spårvagnar och fartyg uppmanas rulla, men färre 

ska resa kollektivt. Kollektivresandet i Sverige har 

minskat med ungefär 30 procent och branschen risk- 

erar att förlora totalt femton miljarder i minskade 

biljettintäkter medan driftkostnaderna ligger på samma 

nivå som före krisen.1 Från att ha legat på nära en tredje- 

del de senaste åren så står nu kollektivtrafiken för 21 

procent av resorna med motordrivna fordon.2 En så 

låg nivå har vi inte sett sedan 00-talet. Pandemin har 

raderat ut nästan ett decenniums utveckling.

Det har nu gått ett år sedan pandemin började – 

hur påverkas våra arbets- och resvanor av covid-19? 

Vilka trender ser vi och vilka kommer att hålla i sig? 

Vad kommer de innebära för kollektivtrafikbranschen? 

För att försöka svara på dessa frågor har vi genomfört 

tre undersökningar via YouGov Sveriges Internetpanel.*

Vi är fortfarande mitt i en pågående pandemi, utan 

möjlighet att dra definitiva slutsatser. Men det vi vet 

är att pandemin innebär stora utmaningar för bran- 

schen, samtidigt kan det också vara ett möjlighets-

fönster, en tid för att tänka om och tänka nytt. I den 

här korta rapporten lyfter vi fyra trender som vi tycker 

att branschen ska ta till sig. Vi skissar också på några 

förslag för att säkerställa att kollektivtrafiken kan upp- 

fylla sitt samhällsuppdrag fullt ut nu och efter att 

pandemin är över.

Anna Höjer 

VD Transdev Sverige AB
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1 Kollektivtrafiken kan tappa 15 miljarder (sverigesradio.se) 
2 Kollektivtrafikbarometern 2020 (svenskkollektivtrafik.se)

*Undersökningarna genomfördes i maj 2020 (1 007 deltagare), 
september 2020 (1 007 deltagare) och januari 2021 (1 013 del- 
tagare).  Urvalet var representativt för den svenska befolk-
ningen vad gäller kön, ålder och region. 

http://sverigesradio.se/artikel/kollektivtrafiken-kan-tappa-15-miljarder
https://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/publikationer/kollektivtrafikbarometern-nyckeltalsrapport-2020.pdf


Ändå är den upplevda oron för att smittas av covid-19 

i kollektivtrafiken stor bland allmänheten och resenä-

rerna. Det är inte helt förvånande – beslutsfattarna 

och media har lagt stort fokus på kollektivtrafiken 

som möjlig smittspridningszon. Om vi vill att 

resenärerna kommer tillbaka måste vi återskapa 

förtroendet för kollektivtrafiken.

Topp 5 av de situationer där respondenterna 
känner sig mest oroliga för att smittas av covid-19

Topp 5 av de situationer där kollektivtrafikresnärerna 
känner sig mest oroliga för att smittas av covid-19
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Oron för att smittas av covid-19 
i kollektivtrafiken är hög

Enligt experterna är den största risken att smittas av 

covid-19 vid umgänge inomhus med familj, vänner 

och av kollegorna på arbetsplatsen. Risken för att 

smittas i kollektivtrafiken är mycket liten, enligt alla 

undersökningar som gjorts hittills.3 
Så länge man följer gällande rekommendationer 

behöver man inte vara orolig för att resa kollektivt. 

Alla respondenter

Kollektivtrafikresenärerna

Oron för att smittas utifrån ålder

Oron för att smittas av covid-19 i kollektivtrafiken är hög

3 Public Transport is Covid-safe, UITP, oktober 2020 (transdev.se) 

https://www.transdev.se/upload/Transdev_2018/PublicTransportisCOVIDSafe_UITP.pdf
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 48%
av de som svarar att de kommer fortsätta arbeta 

hemifrån efter pandemin tänker göra det två-tre 

dagar i veckan.

Hemarbete under pandemin Hemarbete efter pandemin

Nya vanor – en möjlighet till förändring

Hemarbetet kommer att hålla i sig även efter att  

pandemin är över. Mer än hälften av dem som brukade 

åka kollektivt till arbetet eller skolan och som nu 

arbetar eller studerar hemifrån i större utsträckning 

uppger att de kommer fortsätta göra det även när 

pandemin är över. Detta motsvarar en ökning med 

hela 64 procent jämfört med undersökningen i maj. 

Hela 48 procent av dem uppger att de kommer arbeta 

hemifrån två till tre dagar i veckan, även efter att 

pandemin är över. En ny vana som kommer sätta spår 

i resandemönstren med något färre antal resor och 

minskat tryck under rusningstid då man har en ökad 

flexibilitet att välja när man reser.

Nya vanor – en möjlighet till förändring



En mycket oroande trend är att drygt 10 % av de som 

under normala omständigheter oftast reser kollektivt 

till jobb eller skola uppger att de inte kommer, eller 

inte vet om de kommer, att återgå till kollektivtrafiken 

efter pandemin. Det skulle motsvara en förlust om 

ca 3 miljarder kronor i minskade intäkter för bran-

schen varje år. Risken är att vi hamnar i en negativ 

spiral med minskat resande, lägre intäkter och utbud. 

Det kan också innebära att fler väljer att ta bilen, 

vilket vore en förlust för arbetet med att minska 

klimatpåverkan och samtidigt skulle orsaka minskad 

framkomlighet för kollektivtrafiken.

 43%
uppger att de kommer ändra sina tider för när de åker 

kollektivt efter pandemin.

28 %
34 % 35 %

Jag reser till jobbet/skolan 
på ett annat sätt nu under 

pandemin

Maj-20 Maj-20

Maj-20 Maj-20

Sep-20 Sep-20

Sep-20 Sep-20

Jan-21 Jan-21

Jan-21 Jan-21

40 % 42 %

28 %

Jag fortsätter resa till 
jobbet/skolan med samma 

färdsätt som före pandemin

75 %

60 % 60 %

Jag kommer att återgå 
till kollektivtrafiken när 

pandemin är över

7 %
13 % 11 %

Jag kommer inte att återgå 
till kollektivtrafiken när 

pandemin är över

Risk för 
permanent resenärstapp Ändrade resvanor under pandemin

Ändrade resvanor efter pandemin

En permanent minskning 
av resandet med drygt 10% 
skulle motsvara ett intäkts-
bortfall på ca 3 miljarder 
per år för hela branschen.

Risk för permanent resenärstapp



Två avgörande faktorer för att resenärerna ska våga 

sig tillbaka till kollektivtrafiken är vaccinationer och 

mindre trängsel. På kortare sikt betyder det att det är 

olämpligt att skära ner i utbudet. Snarare behöver det 

bibehållas och till viss utsträckning också utökas. 

På längre sikt innebär vaccinet att de flesta resenärerna 

kommer tillbaka, vilket är glädjande. Dock bör vi i kol-

lektivtrafikbranschen inte ta resenärernas återkomst för 

given. Resenärernas förändrade vanor kommer att ställa 

krav på förnyelse, som bara kan uppnås tillsammans.
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Vaccin och minskad trängsel viktiga

Viktiga faktorer för att återgå till kollektrivtrafiken

*Alternativet ”vaccin” var inte med i undersökningen i september med tanke på att 
den första vaccinleveransen kom till Sverige först i slutet av december.



Kollektivtrafiken skapar samhällsekonomisk nytta för 

över 14 miljarder kronor varje år. Den som tar bilen 

till jobbet släpper ut 45 000 gånger mer koldioxid än 

den som tar spårvagnen, tunnelbanan eller tåget och 

drygt 85 procent av busstrafiken körs i dag på förny-

bara bränslen, vilket är bra för miljö och luftkvaliteten 

i städer. Kollektivtrafiken är dessutom en arbetskrafts-

intensiv bransch som bidar till fler jobb och minskar 

risken för utanförskap. Vi behöver en stark kollektiv-

trafik nu under pandemin och när krisen är över. 

Vår slutsats är att kollektivtrafikbranschens aktörer 

behöver göra gemensamma insatser för att åter-

bygga resenärernas förtroende och stärka kollektiv-

trafikens roll för minskad klimatpåverkan. Det finns 

både problem som måste lösas och möjligheter att 

ta tillvara på. Risken med att inte genomföra nöd-

vändiga insatser är att negativ klimatpåverkan från 

resor ökar, kompetens inom branschen går förlorad, 

konkurrensen minskar och att kollektivtrafiken blir 

sämre och dyrare för skattebetalarna. Fördelarna med 

att ta tillfället i akt är minskad klimatpåverkan, bättre 

mobilitet för alla och mer kollektivtrafik för pengarna.

På Transdev tror vi att ett väl utvecklat samarbete mellan branschens aktörer är nyckeln till en bra kollektivtrafik. 

Pandemin innebär stora risker och utmaningar för kollektivtrafiken men kan också vara ett möjlighetsfönster för 

att bygga en starkare kollektivtrafik. Vi hoppas kunna bygga den i samarbete med er.

Våra förslag till åtgärder

Under pandemin har branschen 
infört extra turer på de hårt 
belastade linjerna för att minska 
trängseln. Att vara flexibla och 
kunna anpassa utbudet snabbt 
utifrån behoven som finns är 
någonting som vi bör fortsätta med 
även efter att pandemin är över.

En nationell informationskampanj 
som signalerar till resenärerna 
att det är säkert, tryggt och 
miljövänligt att åka kollektiv bör 
lanseras tillsammans med alla 
branschaktörer och Regeringen 
när pandemin är över.

Peaken måste jämnas ut med 
förändrad prissättning, utvecklad 
trafikinformation så resenärerna 
enkelt kan se beläggningsgraden 
i en app eller vid hållplatsen och 
strukturella samhällsförändringar 
genom att nyttja den mer flexibla 
synen på skol- och arbetstider.

Vi måste ta tillvara på de nya 
vanorna som har etablerats under 
pandemin och utveckla kollektiv- 
trafiken utifrån dem. Mer mikro-
mobilitet i innerstaden och tung  
kollektivtrafik på de långa sträckor 
som kopplar ihop förorterna och 
landsbygden till staden kan vara 
ett exempel. 

Tröskeln för att åka kollektivt ska 
vara så låg som möjligt genom 
att utveckla fler flexibla lösningar 
som anropsstyrd kollektivtrafik, 
autonoma fordon för första och 
sista sträckan eller nya biljettlös-
ningar.

Staten och regionerna bör stötta 
operatörerna för att upprätthålla 
utbudet och kunskapen vi har idag 
i kollektivtrafikbranschen samt se 
till att kollektivtrafiken kan bidra 
till den gröna omställningen fullt 
ut när pandemin är över.  Möjliga 
lösningar är att som i Danmark 
täcka hela förlusten med stöd, 
eller räntefria lån som i Frankrike. 

Utvärdera möjligheterna för nya 
finansieringskällor riktade till 
kollektivtrafiken. Olika möjlig- 
heter är trängselskatt, det norska 
systemet med bompeng, det 
franska ”versement transport”, 
eller parkeringssystemet i Schweiz 
där en del av avgifterna går direkt 
till kollektivtrafiken.

Nya avtalsmodeller mellan kollek- 
tivtrafikmyndigheterna och 
operatörerna. De långa avtalen 
behöver bland annat högre mått 
av flexibilitet och möjligheter att 
nyttja innovationer.

Återskapa förtroendet
Utveckla kollektivtrafiken 

utifrån de nya vanorna
Se över finansieringsmodellen

Våra förslag
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