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Abstract  
 
Sustainable development includes a balance between social, ecological and economic 
sustainability. In the transport sector this consists of the interaction between equality 
and road safety, reduced environmental impact and a system that develops in a cost 
effective manner. Introducing free public transport is a method that several 
municipalities and cities have tried in order to reach the goal of sustainable 
development. The purpose of this study is to evaluate the results of different projects 
and find which are the factors of success. The results have been predominantly positive 
with the consequences that public travels largely increased. Many towns and cities 
around the world today have free public transport, but a number also have returned to 
normal rate. The main reason has been a lack of financing possibilities. Municipalities 
and cities have different geographical, structural, economic and political conditions, 
which is why the results have varied considerably. 
 
Among the identified factors of success that has been identified, excels opportunities to 
coordinate different modes of transport, good cooperation between the responsible 
authorities and political commitment. Cities where a significant proportion of the 
population previously traveled discounted had easier to finance an entire fare-free 
system. The increased costs combined with lost fares have for many cities been a 
difficult equation to solve. 
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Sammanfattning 
  
En hållbar utveckling består av en balans mellan social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet. Inom transportsektorn omfattar det ett samspel mellan jämställdhet, 
jämlikhet och trafiksäkerhet, minskad klimatpåverkan och ett systemet som utvecklas på 
ett kostnadseffektivt sätt. Att införa avgiftsfri kollektivtrafik är en metod som flera 
kommuner och städer har provat för att nå målet om en hållbar utveckling. Syftet med 
den här studien är att utvärdera resultaten av olika sådana projekt och hitta vilka 
framgångsfaktorerna har varit. Resultatet har blivit övervägande positivt med följderna 
att det kollektiva resandet ökade stort. Många orter och städer runt om i världen har idag 
avgiftsfri kollektivtrafik, men många har också återgått till vanlig taxa. Främsta orsaken 
har varit svårigheten att finansiera systemet. Kommuner och städer har olika 
geografiska, strukturella, ekonomiska och politiska förutsättningar, vilket är 
anledningen till varför resultaten blivit så varierande.  
 
Bland framgångsfaktorerna som har identifierats utmärker sig möjligheterna att 
samordna olika trafikslag, ett bra samarbete mellan ansvariga myndigheter och ett 
politiskt engagemang. Orter där en betydande andel av befolkningen reste rabatterat 
tidigare har haft lättare att finansiera ett helt avgiftsfritt system. De ökade kostnaderna i 
kombination med förlorade biljettintäkter har för många varit en svår ekvation att lösa. 
 
 

Nyckelord 
Avgiftsfri kollektivtrafik, nolltaxa, hållbar utveckling, framgångsfaktorer. 
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1 Inledning 
Kollektivtrafiken representerar ett transportsystem som är effektivare och belastar 
miljön mindre än privatbilismen. För att uppmuntra till ett ökat kollektivt resande har 
system med avgiftsfria resor visat sig ge goda resultat med en ökning av antalet 
resenärer (Lindqvist, 2005). 
 
De koldioxidhalter och utsläpp av växthusgaser som observerats den senaste tiden kan 
enligt de kunskaper vi har idag leda till allvarliga klimatförändringar. Detta kan bli ett 
hot mot vår miljö och hälsa om utvecklingen fortsätter åt samma håll. Följderna blir 
bland annat ändrade förutsättningar för livsmedelsproduktionen, brist på drickbart 
vatten och ökande förekomst av extrema väderhändelser. Människans bidrag till den 
globala uppvärmningen är tydlig och ökar. Ifall inte framtida klimatförändringar hejdas 
kommer läget förvärras (IPCC, 2014).  
 
En viktig drivkraft för klimatförändringarna är den globala energianvändningen och 
produktionen av växthusgaser, framförallt i form av fossilt koldioxid. Globalt sett 
orsakar transportsektorn ungefär en fjärdedel av dessa (Goodman, 2012). Därför har mål 
formulerats med syftet att minska vägtrafikens negativa påverkan. Några åtgärder som 
kan vidtas för att nå dessa är att satsa på effektivare teknik, minska behovet av 
vägtransporter samt att välja trafikslag som är mer miljöanpassade. För att stimulera 
människor att resa mer kollektivt istället för att välja bilen har vissa kommuner i 
Sverige och städer runtom i världen infört nolltaxa (Lindqvist, 2005). 
 
Vägtransporter har en väldokumenterad negativ effekt på allmänhetens hälsa, dels på 
grund av trafikolyckor men även som en konsekvens av de utsläpp fordonen orsakar 
(Smith, 2013). Trafikrelaterade föroreningar, framförallt från vägtrafiken, orsakar enligt 
beräkningar mer än 2000 förtida dödsfall och 35 000 friska levnadsår som årligen går 
förlorade, samt många fall av hjärt- och kärlproblem, lungsjukdomar och cancer 
(Trafikverket, 2013). Bilism bidrar till stigande nivåer av övervikt, både för att det är ett 
stillasittande beteende och för att det kan tränga undan fysiska aktiviteter som att gå 
eller cykla (Goodman, 2012).  
 
Det finns ett ökande intresse av transportsystemets roll i syfte att förbättra folkhälsan. 
Allt fler internationella bevis synliggör sambandet mellan aktiv pendling, som att cykla 
eller promenera, med minskad risk för övervikt och tillhörande komplikationer. Studier 
visar att aktivt pendlande associeras till en minskning av hjärt- och kärlsjukdomar och 
ökar den sociala sammanhållningen. En ökad tillgång till kollektivtrafik kan dessutom 
ha en positiv inverkan på folkhälsan eftersom man måste ta sig till och mellan olika 
färdmedel (Wilkinson, 2011). 
 
Vägtrafiken bidrar till försurning, övergödning och föroreningar av mark och vatten. 
Andra bidrag är klimatförändringar och marknära ozon, att barriäreffekter uppstår, 
buller, vibrationer och trängsel med irriterade luftvägar, akuta luftvägsproblem, cancer 
och ökad dödlighet. Det sker även många trafikolyckor. Dessa är kostsamma för 
samhället, dels på grund av de resurser som krävs för vård och mediciner inom 
sjukvården, men även för bärgning och reparationer av de skadade fordonen. En annan 
slags kostnad är det produktionsvärde som går förlorat på grund av förtidspensionering, 
sjukskrivning eller för tidig död. Varje år vållar vägtrafiken 500 dödsfall och 4500 
allvarligt skadade (Lindqvist, 2005). Enligt en studie gjord av Karl Storchmann (2003), 
som analyserar externa effekter av bilar och nolltaxa, är det betydligt fler fotgängare och 
cyklister som skadas i trafikolyckor än resande med bussar och bilar. 
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I nedanstående tabell redovisas aktuell statistik över resvanor i Sverige. 
 
Tabell 1: Statistik från den nationella resvaneundersökningen 2012-2013 av Trafikanalys (2014) 
Huvudresor idag 12% kollektivt / 53% med bil 
Reslängd år 2012-2013 kollektivt 17 800 miljoner km 
Reslängd år 2012-2013 med bil 83 000 miljoner km 
Reser mest med bil Personer i åldrarna 25-64 år 
Reser mest kollektivt Ungdomar i åldrarna 15-24 år 
Kvinnor reser mindre både kollektivt och med bil, men går eller cyklar mer än män 
I storstäderna görs färre resor per person och dag än i glesbygden och i kommuner där 
turism- och besöksnäringen är hög 
 
Merparten av den industrialiserade världen har upplevt en kraftig ökning i bilinnehav de 
senaste två decennierna. Detta resulterar i sin tur i att resandet på vägarna ökar i takt 
med att kollektivtrafikens marknadsandelar minskar. År 2000 översteg bilägandet i 
genomsnitt en bil per förare i många tätorter. Liknande mönster syns i många länder 
runtom i världen (Stopher, 2004). I trafikverkets kapacitetsutredning (2013) spås en 
kraftig trafikökning till år 2050. Städernas samhällsutveckling är en viktig avgörande 
faktor för resandeutvecklingen, vilket på längre sikt påverkar Sveriges förutsättningar 
att bli klimatneutralt och fossilbränslefritt. Därför är en attraktiv och välfungerande 
kollektivtrafik viktig att uppnå. 
 
1.1 Mål och styrmedel för kollektivtrafiken i Sverige 

De styrmedel och mål som finns för kollektivtrafiken omfattar främst lagen om 
kollektivtrafik, de transportpolitiska målen och fördubblingsmålet.  
 
Lagen om kollektivtrafik bygger på EU:s kollektivtrafikförordning som bestämmer hur 
samhället ska säkerställa trafik och standard som den kommersiella kollektivtrafiken 
inte erbjuder.  
 
Syftet med de transportpolitiska målen som antogs av Riksdagen 2009 är att säkerställa 
samhällsekonomiskt effektiva och långsiktigt hållbara transportmöjligheter för landets 
medborgare och näringsliv. Det finns två transportpolitiska delmål. Det ena är 
funktionsmålet som handlar om att transportsystemets funktion, utformning och 
användning ska göra att alla har en grundläggande tillgänglighet med bra användbarhet 
och kvalitet samt bidra till landets utvecklingskraft. Det andra är hänsynsmålet som 
innebär att klimatpåverkan stegvis kan minskas med hjälp av att öka energieffektiviteten 
och att beroendet av fossila bränslen försvinner.  
 
Inom kollektivtrafiken arbetar en enad bransch mot visionen ”kollektivtrafik är en 
självklar del av resandet i ett hållbart samhälle”. Målet är att antalet resor med 
kollektivtrafiken ska fördubblas under perioden 2006-2020. Dessvärre har utvecklingen 
gått trögt. Under perioden 2007-2012 ökade det kollektiva resandet endast med 2,6 
procent per år från 11 767 personkilometer 2007 till 14 536 personkilometer 2012, 
vilket innebär att det i framtiden måste öka med 7 procent årligen för att nå 
fördubblingsmålet i tid. Alltså kan man konstatera att fler åtgärder än vad som gjorts 
tidigare måste vidtas (Sundström, 2014).  
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År 2010 röstade den borgerliga riksdagen igenom en ny kollektivtrafiklag som gjorde 
det möjligt för privata aktörer att driva all lokal kollektivtrafik (lag 2010:1065). Detta 
har mötts med skilda åsikter. Den nya lagen har kritiserats av många och främst av röd-
gröna partier, som anser att den gör systemet krångligare för resenärerna, svårare att 
balansera och dyrare eftersom marknaden avregleras och bolagen kan sätta sina egna 
priser. Däremot möjliggör det att nolltaxa kan bli billigare att finansiera (Welroos, 
2014). Enligt lag har kommunerna skyldighet att erbjuda färdtjänst och skolskjuts åt 
invånare som är berättigade till det. Färdtjänst är en relativt dyr kollektivtrafikform och 
därför uppstår ekonomiska vinster när den lokalt kan integreras med andra 
trafiklösningar (Wretstrand, 2005).  
 
1.2 Hållbarhet och kollektivtrafiken 
Hållbar utveckling består av en balans mellan social, ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet.  
 
Social hållbarhet inom transportsektorn omfattas av begreppen jämställdhet, jämlikhet, 
hälsa och trafiksäkerhet. Konkret innebär det att alla ska ha möjlighet att delta i 
samhällslivet för att kunna försörja sig, få hälsovård, service och ett socialt liv, oavsett 
kön, ålder eller funktionshinder (Falkemark, 2006). 
 
Ekologisk hållbarhet handlar om hur transportsystemet påverkar klimatet, landskapen 
och hälsan. Detta innefattar olika slags utsläpp, barriäreffekter, buller och effekten på 
värdefulla natur- och kulturmiljöer. Det är relativt komplext att bedöma hur de 
ekologiska värdena påverkas av olika projekt och investeringar (Trafikverket, 2013). 
 
Ekonomisk hållbarhet handlar inom transportsektorn om att systemet ska utvecklas på 
ett kostnadseffektivt sätt. Transportsystemet ska främja balanserad regional utveckling 
och tillväxt. Ifall den samhällsekonomiska lönsamheten är bra är det en indikation på 
god ekonomisk hållbarhet. Den samhällsekonomiska idétraditionen utformades av 
nationalekonomen Adam Smith för mer än 200 år sedan. Samhället kan enligt hans teori 
beskrivas som summan av antalet medborgare och det enda syftet med ekonomiska 
åtgärder ska vara att öka medborgarnas nytta. Det som utvärderas utifrån ett 
samhällsekonomiskt perspektiv är alltså ökningen eller minskningen av nyttan som en 
verksamhet kan innebära för medborgarna. De aspekter man måste ta hänsyn till är inte 
enbart marknadsprissatta varor och tjänster, utan även hur vårt välbefinnande påverkas 
av exempelvis förorenad luft och osäkrare trafikmiljöer. Det senare kan i många fall 
vara svårt att mäta och värdera (Johansson, 2001).  
 
Marginalkostnadsprissättning innebär att ett pris skapas på en fri marknad under 
fullständig konkurrens där utbudet naturligt möter efterfrågan (Cohen, 2001). Inom 
transportsektorn betyder det att trafiken betalar sina totala samhällsekonomiska 
kostnader via skatter och avgifter. En effektiv resursanvändning innebär att en maximal 
välfärd skapas. Om bilisterna betalar för mycket eller för lite blir det en välfärdsförlust 
(Falkemark, 2006).  
 
I den svenska transportpolitiken finns en princip fastställd om att transporter ska 
prissättas utifrån sina samhällsekonomiska kostnader. Främst sker prissättningen av 
vägtrafik med beskattning av bränslen, bestående av koldioxidskatt och energiskatt. För 
påställda fordon finns dessutom en koldioxiddifferentierad fordonsskatt (Ljungberg, 
2014).  
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1.3 Avgiftsfri kollektivtrafik 
Enligt Lena Forsell (2010) och hennes medförfattare innebär ett hållbart resande att 
resandet i första hand ska göras genom att gå, cykla, välja kollektivtrafik eller i bästa 
fall  undvikas helt. I andra hand kan hållbart resande inbegripa gemensam 
bilanvändning genom bilpooler eller samåkning eller till viss del med bränslesnåla eller 
fossilbränslefria fordon.  
 
Hårda och mjuka policyåtgärder kan användas för att åstadkomma en förändring. De 
hårda syftar till att minska bilanvändandet med hjälp av exempelvis skatter och avgifter 
och mjuka är till för att uppmuntra beteenden som gynnar det aktiva och kollektiva 
resandet, som att ta bort avgiften på bussarna. Sverige har en relativt gles befolkning 
och därför ett dåligt underlag för kollektivtrafik, med långa avstånd att resa, kallt klimat 
och hög biltäthet. Dessa aspekter gör att mjuka policyåtgärder troligtvis är mindre 
effektiva i Sverige än vad man har märkt i många andra länder (Friman, 2010). Enligt 
Forsell brukar ändå mjuka åtgärder förbättra effektiviteten hos hårda åtgärder. 
Beteendepåverkan med mjuka metoder kallas också för mobility management. Det 
grundläggande konceptet är information, kommunikation, samordning mellan partners 
verksamheter och organisation av tjänster. Till skillnad från hårda åtgärder behöver inte 
mjuka innebära stora ekonomiska investeringar och kännetecknas ofta av bra 
kostnadseffektivitet (Forsell, 2010). 
 
Tidigare forskning visar att enbart hårda åtgärder inte räcker för att minska resandet 
med bil (Stopher, 2004). Erfarenheterna är att det ofta har lett till motsatt effekt då 
påtvingade förändringar istället lett till en ovilja hos allmänheten. För att behålla och 
utveckla kollektivtrafiken krävs det att folk även är nöjda och vill välja dessa alternativ 
(Friman, 2010). Åtgärder inom mobility management brukar ge begränsad effekt ifall de 
genomförs enskilt. Bättre effekt ger konceptet ifall det används i kombination med 
andra åtgärder (Forsell, 2010). Flera kommuner i Sverige har därför gjort 
åtgärdsprogram i syfte att minska bilåkandet till förmån för kollektivtrafik eller cykel 
och gång. I jämförelser mellan olika mätningar före och efter införandet av program där 
både mjuka och hårda metoder har använts ökade resandet med buss i genomsnitt 36 
procent, medan bilresandet minskade med 22 procent (Friman, 2010). Åtgärdsprogram 
med testresenärer har genomförts, där vanebilister b.la. erbjöds ett gratis busskort under 
en begränsad period i marknadsföringssyfte. Efter kampanjernas slut angav 12-32 
procent av de tidigare vanebilisterna att de reste kollektivt 4-7 dagar i veckan och 12-21 
procent att de nu reste 2-3 dagar i veckan. I samtliga fall blev de personliga ekonomiska 
vinsterna stora (Ecoplan, 2012). Ett annat exempel på marknadsföring är Emmaboda 
kommun som införde nolltaxa under två korta perioder, vilket resulterade i en ökning av 
antalet resenärer med 15 procent när taxan var återinförd (Larsson, 2009).  
 
Trots att avgiftsfri kollektivtrafik är ett alternativ för att minska antalet bilresor har 
utvecklingen av biljettpriserna stigit åt det motsatta hållet. Detta är en följd av de ökade 
kostnaderna för kollektivtrafiken. Kommunernas och landstingens nettokostnader har 
ökat dubbelt så snabbt för kollektivtrafiken som för någon annan verksamhet de senaste 
åren. Under 2007-2012 steg kommunernas nettokostnader med 8 procent per år och med 
6 miljarder kronor sammanlagt. Ändå har det kollektiva resandet endast ökat med 2,6 
procent. Orsaken till utvecklingen är att utbudet har blivit större i takt med stigande 
faktorpriser, som exempelvis löner samt priser för fordon och bränsle. Detta står 
tillsammans för 89 procent av ökningen, medan resterande utgörs av nya slags 
kollektivavtal, investeringar i nya fordon och en ökad trängsel (Sundström, 2014).  
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1.3.1 Dokumenterade negativa effekter 

En negativ effekt som transportsektorn har upplevt efter införande av nolltaxa är 
förutom mer skadegörelse som vandalism och graffitimålning,  problemet med unga 
som åker i onödan för att de tycker det är roligt. I många fall har man sett ett samband 
mellan dessa effekter, vilket har lett till ökade kostnader för underhåll av fordon och 
säkerhetsåtgärder (Perone, 2002). I flera fall har det också blivit problem med ett ökat 
antal alkoholpåverkade resenärer (Storchmann, 2003).  
 
Erfarenheter visar också att resenärer som inte har någon annanstans att ta vägen har 
använt avgiftsfria bussar som värmestugor. En annan konsekvens har varit att 
chaufförerna upplevt sin arbetsplats som tidvis stressig och otrygg på grund av många 
resenärer, hög ljudvolym och press att hålla tidtabellen (Ramböll, 2015). Tyvärr har 
detta lett till att vaneresenärer blivit avskräckta från att använda systemet lika ofta som 
förr och enligt en studie där fördelar och nackdelar vägs emot varandra konstaterar 
Jenny S. Perone (2002) att systemet är bättre lämpat på mindre orter. I större 
transportsystem genererar biljettintäkterna dessutom en mycket större andel av den 
totala omsättningen, vilket gör att förlusten i mindre system inte blir lika betydande.  
 
Enligt empiriska studier finns det endast en liten potential för övergång från biltrafik till 
kollektivt resande. Man har sett att ifall biljettpriserna sjunker med 10 procent ökar det 
kollektiva resandet med 3,5 procent, medan resandet med bil endast minskar med 0,3 
procent, räknat i passagerarkilometer. Detta visar att de flesta nya resenärerna inte i 
huvudsak består av tidigare bilister, utan snarare av de som reste kollektivt eller cyklade 
tidigare. En annan aspekt är att personer som både reser med bil och kollektivt kommer 
göra en ekonomisk besparing när kostnader för biljetterna försvinner, vilket riskerar att 
leda till ökat bilanvändande (Storchmann, 2003). Enligt miljöpartisten Karin Svensson-
Smith och politikern Kurt Hultgren (2014) är det endast intressant att införa nolltaxa ur 
miljösynpunkt ifall resandet med flyg och framförallt med bil minskar och sambandet 
häremellan har visat sig vara litet.  
 
Gratisbiljetter är bra att ge ut i marknadsföringssyfte, men i regel är de otillräckliga för 
att åstadkomma långsiktiga beteendeförändringar. Forskning visar att det är viktigare att 
sätta upp mål och planer för hållbara förändringar (Friman, 2010). Trafikutvecklaren 
Thomas Montgomery anser att det blir problem när en enskild kommun väljer bort 
biljettintäkterna för sin lokaltrafik. Vanligtvis ska varje kommun betala en 
medelvärdesavgift till trafikhuvudmannen som har hand om länets lokaltrafik med 
syftet att kostnaderna ska fördelas jämnt inom länet. När kommuner själva har hand om 
sin kollektivtrafik behöver inte denna genomsnittskostnad betalas till 
trafikhuvudmannen, vilket gör att en kilometerkostnad som är högre än vad som är 
nödvändigt för den egna lokaltrafiken undviks. Fördelningen blir då orättvis eftersom 
kommunen ändå får nyttja regionaltrafiken på samma villkor som de övriga 
kommunerna, men till en lägre kostnad (Gunnarsson, 2012).  
 
Ifall kollektivtrafiken var avgiftsfri och finansierades med skattemedel skulle det betyda 
att de som sparar på sina resor, genom att exempelvis gå eller cykla, betalar för andras 
resande. Gratis kollektivtrafik är därför en ineffektiv fördelningspolitik. Ur ett 
ekonomiskt perspektiv finns det därför problem med att nolltaxa kan strida mot 
marginalkostnadsprincipen och rättviseprincipen, som innebär att bara den som utnyttjar 
en tjänst ska behöva betala för den (Wretstrand, 2005). 
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Kollektivtrafiken kostar och finansieras främst genom landstings- och regionsbudgeten. 
Utan inkomster från resenärerna skulle en negativ konsekvens dessutom kunna bli att 
det blir mindre resurser till sjukvården, vilket drabbar låginkomsttagare värst (Smith, 
2014). En ytterligare aspekt är att regionaliseringen i Sverige växer och detta medför att 
kollektivtrafiken i större utsträckning behöver vara sammankopplad med bytespunkter 
som ligger utanför kommungränserna. Detta försvårar möjligheterna för gratis resor 
inom den egna kommunen (Sundström, 2014). 
 
1.3.2 Dokumenterade positiva effekter 

Den största miljövinsten som kan göras med avgiftsfri kollektivtrafik är att bilresorna 
blir färre, vilket leder till mindre miljöbelastning och utsläpp av växthusgaser. Det leder 
även till att trängseln på vägarna minskar samt att samhällskostnader för bilars externa 
effekter och trafikolyckor minskar. Det blir dessutom enklare för resenärerna och går 
fortare när biljetthanteringen försvinner (Belter, 2015). Resenärernas vinster är en 
förbättrad hälsa, mindre stress och bättre ekonomi ifall de sparar pengarna de annars 
hade lagt på biljetter eller på en bil. Fördelarna för företag är lägre kostnader för 
parkeringsplatser och resor samt friskare medarbetare som inte behöver sjukskriva sig 
lika ofta. Detta är delvis tack vare minskade utsläpp av hälsopåverkande ämnen och 
lägre bullernivåer (Forsell, 2010).  
 
Avgiftsfri kollektivtrafik är ett bra medel för att skapa attraktivare bostadsorter och att 
bryta många personers isolering. En annan aspekt är att säkerhet för chaufförerna ökar 
när kontanthanteringen försvinner. För många blir de höjda kostnaderna ett problem, 
men dessa kan vägas upp av offentliga stöd. Trots att många transportföretag har noterat 
en ökning av antalet stökiga passagerare upplevs det inte som ett allvarligt bekymmer. 
Det finns många sätt för företagen att minimera problemen, som att börja 
videoövervaka, införa uppförandekoder och utföra bättre tillsyn (TCRP, 2012).  
 
Framförallt får alla tillgång till kollektivtrafiken oavsett ekonomiska förutsättningar. 
Dessutom finns det en möjlighet att unga som växer upp med gratis kollektivtrafik kan 
komma att kräva det i framtiden eftersom de anser att det är en självklarhet. (Belter, 
2015). 
 
1.4 Syfte och frågeställning 
Syftet med det här arbetet är att studera vilka effekterna har blivit av olika försök att 
införa avgiftsfri kollektivtrafik utifrån ett hållbarhetsperspektiv, både ur miljö- och 
hälsosynpunkt, men även socialt och ekonomiskt. Utgångspunkten är att studera tidigare 
forskning och försök att införa gratis eller starkt subventionerad kollektivtrafik i olika 
kommuner och städer. Nyckelpersoner som har varit delaktiga i debatten och införandet 
av avgiftsfri kollektivtrafik har svarat på en enkätundersökning för att kunna identifiera 
vad som har varit negativt och vilka framgångsfaktorerna har varit. 
 
Frågorna som ska besvaras med det här arbetet är: 
Vilken effekt har gratis kollektivtrafik haft utifrån miljö- och hälsomässig hållbarhet, 
social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet i olika kommuner och städer? 
 
Vilka är erfarenheterna från tidigare försök att införa avgiftsfri kollektivtrafik? Vad har 
varit negativt och vilka är framgångsfaktorerna? 
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2. Metod och material 
 
2.1 Vetenskaplig metod 

En fallstudie förekommer oftast som alternativ forksningsväg kombinerat med andra 
metoder. Syftet med fallstudien är att få fördjupade kunskaper om det man undersöker. 
Det som karaktäriserar metoden är att den fokuserar på en liten del i ett större förlopp 
för att med hjälp av ett enskilt fall beskriva verkligheten. Det man ska vara observant på 
är att ett enskilt fall inte ensamt kan representera verkligheten och därför bör inte 
förhastade slutsatser dras. Slutsatserna bör snarare ses som indikationer som kan styrkas 
när fler resultat visar samma sak. Fallstudier syftar många gånger till att initialt förstå 
någonting istället för att förklara det. En fallstudie försöker förklara orsakssamband och 
är mer idégivande, upplevelserik och ger mer inlevelse än en rent statistisk analys, som 
med siffror, kurvor och staplar kan anses vara stelare (Ejvegård, 1996). 
 
Fallstudien är en kvalitativ metod, vilket oftast innebär att den tillfrågade får svara fritt 
på icke standardiserade och ostrukturerade intervjuer eller enkätfrågor med öppna svar. 
Syftet är att få en förståelse kring hur människor tänker och beter sig. Motsatsen är 
standardiserade och strukturerade intervjuer som är vanligare i kvantitativa metoder och 
som i högre grad utgår från statistik, matematik och bundna svar, där den tillfrågade får 
välja mellan några svarsalternativ (Bengtsson, 1998).  
 
Det kan vara bra att kvantifiera den information undersökningen har gett. Detta innebär 
att data anges i någonting som motsvarar siffror och som kan räknas. På så sätt blir 
informationen hårddata och kan hanteras som statistik, vilket gör arbetet mer 
lättöverskådligt. Med bundna svar är detta möjligt. För att få tillförlitlig statistik är det 
viktigt att ange svarsfrekvensen och bortfallets storlek. Enkätbortfall är formulär som 
inte besvaras medan obesvarade frågor i enkäten kallas för internt bortfall. Är det 
interna bortfallet stort kan frågor behöva strykas (Ejvegård, 1996). 
  
2.2 Tillvägagångssätt 
Den metod som har använts i det här arbetet är en fallstudie bestående av en 
enkätundersökning. Denna skickades ut och besvarades av infrastrukturplanerare och 
myndighetspersoner med ett kommunalt trafikansvar i några svenska kommuner. Det är 
inte många kommuner som har haft ett avgiftsfritt system och därför valdes de ut som 
har genomfört ett försök med nolltaxa. Först kontaktades kommunernas växel som fick 
frågan om vem som är ansvarig över kollektivtrafiken. Växeln vägledde sedan vidare 
till rätt person. Telefonkontakt erhölls med samtliga intervjupersoner, med de flesta 
föredrog att besvara frågorna via mail. 
 
Då ett par av intervjupersonerna ville vara anonyma fick alla respondenter vara det. 
Därmed namngavs inte heller några kommuner eftersom urvalet är litet och det är lätt att 
härleda en kommun till respektive respondent. Totalt kontaktades 11 kommuner, varav 
9 kunde delta i undersökningen eftersom det visade sig att de övriga inte hade provat 
avgiftsfri kollektivtrafik. Målsättningen var att ta reda på mer om de olika projekten 
med införandet av nolltaxa och vilka framgångsfaktorer i detta arbete som hade 
identifierats. Svaren har sedan sammanställts och analyserats 
 
För att få fördjupade kunskaper om avgiftsfri kollektivtrafik har även en litteraturstudie 
gjorts. Syftet har varit att ta reda på tidigare erfarenheter med avgiftsfri kollektivtrafik 
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genom att utgå från rapporter och utvärderingar av tidigare eller pågående försök, både i 
svenska kommuner och i utländska städer. Litteraturstudien har även gjorts för att hitta 
relevant information om biltrafikens miljöpåverkan, finna kopplingar till hållbar 
utveckling, ekonomi och hälsa, samt till att få en uppfattning om åsiktsläget och vilka 
lagar som reglerar trafiken.  
 
Informationsunderlaget från kommuner och städer som har dokumenterat och utvärderat 
sina erfarenheter har varierat. I vissa fall har informationen varit utförlig och 
genomarbetad och i andra fall fanns det nästan inget underlag alls. I dessa fall har 
svaren i enkätundersökningen varit värdefulla, tillsammans med information från 
mindre tillförlitliga källor, som exempelvis tidningsartiklar och politiska skrivelser.  
 
Förutom de nyckelpersoner som representerade varsin kommun har ett par politiker som  
är insatta i debatten om avgiftsfri kollektivtrafiken kontaktats för att inhämta så mycket 
kunskap som möjligt, men även för att hitta mer material och eventuella rapporter att ta 
del av. 
 
2.3 Avgränsning 

Det finns många städer  i världen som har gjort försök med avgiftsfri kollektivtrafik och 
alla erfarenheter är av intresse. För att begränsa arbetet har endast några städer valts ut. 
Antalet svenska försök är färre och därmed enklare att prioritera eftersom urvalet är 
mindre. En förhoppning var även att hinna göra en uppskattning av vilket resultatet 
skulle bli av att införa nolltaxa i en referensstad, men det fanns varken tid eller resurser 
över till det. 
 
 

3. Resultat 

I stora och medelstora städer samt högt trafikerade regionala pendlingsstråk finns stor 
potential att ersätta resandet med bil till kollektivtrafik (Trafikverket, 2013). I de mindre 
städerna är biltätheten oftast högre än i de större och det är svårare att påverka bilister 
till att resa mer kollektivt. Detta beror bl.a. på att avstånden är längre och befolkningen 
glesare. En annan anledning är att turtätheten i kollektivtrafiken blir sämre i områden 
där linjesträckningarna är långa och beläggningen relativt låg (Persson, 2008). 
 
3.1 Samhällsekonomiska analyser  
Den lokala kollektivtrafiken är oftast skattefinansierad. För att klargöra ifall dessa 
skattemedel används där de gör störst nytta är det bra att använda ett 
samhällsekonomiskt synsätt. Både ett för stort och ett för litet utnyttjande av 
kollektivtrafiken är ett marknadsmisslyckande ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. I 
Sverige är bussarna ofta halvfulla, vilket innebär ett ineffektivt underutnyttjande 
(Wretstrand, 2005).  
 
I några av de studerade fallen har samhällsekonomiska analyser av nolltaxa genomförts. 
I Övertorneå resonerade Johansson (2001) att medborgarnas levnadsstandard höjdes 
tack vare det ökade resandet med kollektivtrafiken samtidigt som den 
samhällsekonomiska nyttan ökade tack vare minskad privatbilism. Enligt Vägverket 
(nuvarande Trafikverket) var den samhällsekonomiska kostnaden för biltrafiken år 2000 
1,86 kronor per kilometer. Vet man det aktuella värdet och antalet inbesparade 
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kilometers bilkörning som nolltaxan har medfört, kan den sammantagna ekonomiska 
kostnadsreduktionen räknas ut. 
 
För Norsjö kommun gjordes en samhällsekonomisk värdering av olyckor samt miljö- 
och hälsoeffekter av vägtrafiken. I en enkätundersökning fick invånare svara på hur 
mycket mer deras kollektiva resande skulle öka ifall nolltaxa infördes. Resultatet blev 
att 100 000 mils bilkörning skulle besparas, vilket skulle innebära en reduktion av 
samhällets kostnader med 1,1 miljoner kronor årligen för en bensinbil. Kommunen har 
inte provat ifall resultatet skulle bli detsamma i praktiken (Lindqvist, 2005). 
 
I Stockholm gjorde SL en utredning 2006 om vad nolltaxa skulle innebära ifall det 
infördes och den samhällsekonomiska kostnaden värderades till 310 miljoner kronor. 
Dessutom skulle det bli en stor effektivitetsförlust som beräknades kosta 1,4 miljarder 
kronor på grund av att kollektivtrafiken i så fall skulle behöva finansieras med 
skattemedel istället för avgifter. Passagerarantalet antogs öka med 20 procent, men 
biltrafiken skulle endast minska med 5 procent. I en kostnadsnyttoanalys över vilken 
effekt avgiftsfria resor skulle ge konstateras det att många som reser med bil i 
Stockholm inte skulle påverkas nämnvärt eftersom de har ekonomiska medel att betala 
för sina biljetter. Dessutom är stadens kollektivtrafik redan mycket attraktiv tack vare 
bra utbud och god tillgänglighet och därför antas ingen större beteendeförändring ske.  
 
Landstinget finansierar hälften av Stockholms kollektivtrafik, men med nolltaxa skulle 
Landstinget istället betala allt. Däremot skulle systemet innebära en omfördelning av 
kostnaderna. Utgifterna borde reduceras tack vare de minskade externa effekterna för 
mindre biltrafik och utsläpp, minskat buller och antal olyckor. Ett annat överskott som 
skulle leda till mer skatteintäkter är den ökade konsumtionen som förväntas bli ett 
resultat av att resenärerna sparar mer av sin inkomst när de slipper betala för biljetterna. 
Enligt analysen skulle den samhällsekonomiska vinsten bli 4 miljarder kronor per år i 
Stockholms län (Larsson, 2009).  
 
Ett alternativ är att införa nolltaxa i lågtrafik under dagen och ta ut en avgift i 
högtrafiken. Detta kan bidra till ökad efterfrågan och en jämnare resandevolym under 
dagen. Bussparkernas storlek anpassas alltid utifrån högtrafiken. Ifall parkerna 
dimensioneras ner kan stora besparingar av kostnader för drift och investeringar göras. 
Det samhällsekonomiska priset i lågtrafik är dessutom lägre, vilket ytterligare motiverar 
nolltaxa under lugnare perioder på dagen. Det negativa är att kostnaderna för 
biljetthanteringen kvarstår samtidigt som en stor del av biljettintäkterna försvinner. 
Antalet resenärer ökar med avgiftsfrihet i lågtrafik men minskar samtidigt under 
högtrafiken, vilket gör att utgiftsökningen blir mindre än om nolltaxa hade gällt hela 
dagen, samtidigt som bussarna används mer effektivt i linje med 
marginalkostnadsprissättningen (Ljungberg, 2007).   
 

3.2 Genomgång av genomförda försök med avgiftsfri kollektivtrafik i  
      Sverige 
Många försök har gjorts med att införa avgiftsfri kollektivtrafik. Främst har det prövats 
på mindre orter och de största kommunerna i Sverige har haft ca 20 000 – 25 000 
invånare. I en rapport utförd av Ramböll (2015) som jämför försök med avgiftsfria 
kollektivresor i både Sverige och utlandet konstaterades att huvudsyftet i de svenska 
orterna har varit att minska bilanvändandet och öka det kollektiva resandet. I andra delar 
av världen har tillgänglighet och mobilitet varit mer framträdande argument. Andra 
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politiska motiveringar har varit att fordonen behöver utnyttjas på ett bättre sätt, att 
färdtjänst och skolskjuts ska kunna kombineras med kollektivtrafik för att minska ner 
kostnaderna, att det blir ett mindre behov av parkeringsytor när resandet med bil 
minskar samt att rånrisken minskar när förarna slipper handskas med kontanter. I 
samtliga studerade fall har resandet ökat. I de studerade fall där resandet ökade mest har 
andelen rabatterade resor varit relativt låg innan avgiftsfriheten infördes, i jämförelse 
med de fall där ökningen inte blev lika påtaglig.  
 
Försöken i Sverige har med få undantag visat sig ge störst effekt på resandet inom 
tätorterna. Ockelbo, Avesta och Hallstahammar/Surahammar har behållt sina system 
med avgiftsfri kollektivtrafik efter försöksperioden, men de övriga kommunerna har 
återinfört normal taxa eller övergått till subventionerade busskort, vars avgift under åren 
har höjts för att kunna finansiera trafiken. Undantaget är Kiruna, som provade med 
subventionerade årskort direkt och har det fortfarande. Olika utvärderingar visar att 
resenärerna varit positiva till satsningarna så länge utbudet inte har försämrats 
(Ramböll, 2013).  
 
Nedan följer en tabellöversikt över de städer som presenteras i studien. Här 
sammanfattas vilket system respektive kommun som har provat nolltaxa har idag och 
hur stor folkmängden är. 
 
Tabell 2: Översikt över svenska kommuner som ingår i studien och som har eller har haft nolltaxa. 

Kommun Nuvarande system 
Avesta Gratis 

Hallstahammar Gratis 
Ockelbo Gratis 
Gällivare Subventionerat 
Kiruna Subventionerat 

Övertorneå Subventionerat 
Jokkmokk Återgått till vanlig taxa 

Kristinehamn Återgått till vanlig taxa 
Älvsbyn Återgått till vanlig taxa 

 
3.2.1 Hallstahammar – Brukslinjen  

I Hallstahammar har det länge funnits ett stort politiskt intresse för hållbar 
kollektivtrafik. År 1990 fattades beslut om att inrikta sig mot ett kollektivtrafikprojekt 
med nolltaxa som fick namnet brukslinjen (Engstrand, 2015). Ett nytt konsortialavtal för 
Västmanlands Lokaltrafik (VLAB) möjliggjorde att kommuner i större utsträckning än 
tidigare kunde ta egna initiativ. Hallstahammar och grannkommunen Surahammar tog 
då tillsammans över ansvaret för sin lokaltrafik med målet ”mer buss för mindre 
pengar”. Tack vare det nya avtalet gjordes en besparing på 3 miljoner kronor. Detta är 
tack vare införandet av brukslinjen och att kommunernas ersättning till VLAB 
minskade. Det nya avtalet innebar att Landstinget också gjorde en vinst eftersom de inte 
längre behövde betala kommunernas underskott (Wretstrand, 2005).  
 
Inom brukslinjen är alla slags samhällsbetalda persontransporter samordnade, bl.a. 
skolskjuts, färdtjänst och reguljär busslinjetrafik. Systemet har även anpassats med den 
regionala buss- och tågtrafiken för att bilda ett så heltäckande nätverk som möjligt. Efter 
en utvärdering som utfördes 2005 gjordes systemet permanent (Engstrand, 2014). I 
utvärderingen kunde man sammanfatta att brukslinjen hade blivit en succé. Detta var 
tack vare att systemet blivit tydligare med ett enhetligt utbud och att bytespunkterna 
blivit bättre anpassade till annan trafik. Andra framgångsfaktorer var att ansvaret för 
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planering och kostnader blev lokalt, att det blev en enighet bland ägarna när de fick 
gemensamma mål och att det blev ett bra samarbete med trafikhuvudmannen 
(Wretstrand, 2005). 
 
Antalet resenärer med Brukslinjen har mer än tredubblats sedan år 2001. Då gjordes  
200 000 resor kollektivt, men siffran hade år 2014 ökat till 650 000 stycken. 1/3 av den 
nuvarande kollektivtrafiken är det som förut kallades skolskjuts, 1/3 är bytesresor av 
dem som kombinerar resan med länstrafiken och 1/3 av resorna görs av lokala resenärer 
(Engstrand, 2015).  
 
3.2.2 Ockelbo 

Ockelbo är en gles- och landsbygdskommun och en av Sveriges till folkmängden minsta 
kommuner. Avgiftsfri kollektivtrafik infördes år 1995 och fick namnet kuxabussarna. 
Efter 5 år utvärderades projektet och man kunde konstatera att trafikutbudet hade ökat 
från 24 till mer än 100 turer per dag. Antalet resenärer hade stigit från 60 000 till 
220 000 år 1999 och möjligheterna att byta mellan regionala och lokala turer steg från 8 
till 56 stycken per dag samtidigt som pendlingsmöjligheter för arbetare blev bättre. 
Antalet färdtjänstresor reducerades från 7100 till 2000 per år och trots att trafiken 
utökades hade inte kostnaderna ökat.  

 
Skoltiderna började planeras efter kollektivtrafikens turer på morgonen och 
eftermiddagen. Detta sparade in mycket tid och kostnader eftersom systemet med 
skolbusskort slopades. Tack vare skolskjutsupphandlingen som innebar att de 
samhällsbetalda trafiktjänsterna slogs ihop började kommunen ha hand om sin lokala 
kollektivtrafik på egen hand utan att behöva betala en genomsnittsersättning till 
länstrafikbolagen. En annan positiv effekt blev att effektiviseringar började synas i den 
egna budgeten istället för att försvinna till andra kommuner.  
 
Det blev ekonomiskt lönsamt att avskaffa biljett- och kontrollsystemet. För varje fordon 
kostade utrustningen som krävdes ungefär 35 000 kronor. I kombination med det låga 
antalet resenärer, de administrativa kostnaderna för redovisning och tidsåtgången vid 
varje på- och avstigning blev det en lägre kostnad att avstå från biljettsystemet än ta 
betalt. Utanför tätorterna visade sig bilen vara svårare att byta ut. Där är avstånden 
längre till arbete och samhällsservice och många har dessutom två bilar för att kunna få 
ihop vardagen (Gunnarsson, 2012). 
 
3.2.3 Avesta 

I Avesta inleddes ett tvåårigt försök med avgiftsfri busstrafik år 2012. Syftet var att öka 
det kollektiva resandet och minska biltrafikens utsläpp. Resultatet blev att resandet 
ökade med 80 procent. 39 procent av antalet bilresor och 22 procent av en tidigare aktiv 
resa ersattes av en resa med buss. Uträknat i antalet ersatta bilresor blev det ungefär 
110 000 stycken, vilket innebar att utsläppen minskade med 64 000 kilo koldioxid. 
Samtidigt gav den ökade busstrafiken 24 500 kg mer CO2/år och nettominskningen blev 
därmed 40 000 kg CO2/år. Det kollektiva resandet ökade mest i tätorterna Krylbo och 
Avesta. Framförallt var det skol- och arbetspendlare som började resa mer med buss 
(Ramböll, 2013).  
 
Efter första halvåret med nolltaxa räknade man ut att den årliga kostnaden för 
kollektivtrafiken ökade med 4,1 miljoner kronor, varav merkostnader för behov av fler 
avgångar och bussar stod för 2,7 miljoner då i princip alla turer dubblerades under tider 
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med högtrafik. Samtidigt blev intäktsbortfallet från biljetterna 990 000 kronor. Det nya 
systemet medförde att resenärer började använda bussarna till värmestuga och 
chaufförerna upplevde tidvis stressiga och otrygga situationer med många resenärer och 
hög ljudnivå. Politikerna konstaterade ändå att resultatet överlag blivit positivt, även om 
länstrafikbolagen ibland har framfört att systemet inte är kostnadseffektivt eftersom för 
få bilresenärer lockats att välja kollektiva färdmedel istället för bilen (Ramböll, 2015). 
 
3.2.4 Kiruna 

Kiruna är Sveriges till ytan största kommun, vilket innebär att en del busslinjer går 
uppåt 20 mil utanför centralorten. Långa vägsträckor leder till relativt stor 
bränsleförbrukning.  Främsta målet med att införa avgiftsfri kollektivtrafik var att 
minska trafikens miljöpåverkan och i augusti 2011 inleddes ett ettårigt försök med det 
nya systemet. Ett färdbevis som kallas kirunakortet infördes och kunde köpas av alla 
kirunabor för 100 kronor. Detta gav sedan resenärerna gratis kollektivtrafik under året. 
Projektet blev en succé tack vare den stora resandeökningen och nästkommande år togs 
därför beslutet att införa systemet permanent (Helsing, 2014). Mellan 2011 och 2014 
ökade resandet med buss med 300 procent. Trots detta noterades höga biltrafikmängder. 
En stor del av resandeökningen bestod av fritidsresande ungdomar och asylsökande, 
särskilt i regiontrafiken. Arbetspendlingen med buss ökade också (Ramböll, 2015).  
 
5 miljoner kronor extra avsattes för att finansiera nolltaxan. Under det första året 
kostade kollektivtrafiken 3,5 miljoner kronor, men efter en utökning med två linjer på 
landsbygden steg kostnaderna till ca 4,5 miljoner. Systemet har fört med sig ett ökat 
slitage på bussarna och att det blivit svårare att hålla busstiderna under 
högtrafikperioderna. En annan konsekvens blev att fler åkte utan något syfte. 
(Wäppling, 2015). 
 
3.2.5 Kristinehamn 

Mellan 1997 och 2002 hade Kristinehamn avgiftsfri kollektivtrafik och det första året 
ökade antalet resor med 200 procent. I utvärderingen gjordes en uppskattning över de 
miljöeffekter försöket förde med sig. Beräkningen av de externa effekterna är relativt 
grov och omfattar enbart de resenärer som övergått från bil- till bussresor. En tredjedel 
av andelen nytillkomna resenärer inom kollektivtrafiken efter försökets införande 
uppskattades bestå av tidigare bilister, vilket motsvarar 54 780 stycken tidigare bilresor. 
Med en genomsnittlig reslängd på 2 kilometer besparades alltså ett trafikarbete med bil 
på 10 000 mil per år. I tätorten märktes en betydligt större förändring i antalet resande 
än på landsbygden. Få bilister ansåg att kollektivtrafiken var ett bra alternativ eftersom 
turutbudet var dåligt på landsbygden. 
 
Systemet ändrades år 2002 med anledning av kommunens begränsade budget och att 
biltrafiken inte hade minskat lika mycket som förväntat. Därför återinfördes taxor, men 
med ett system där biljettpriserna var lägre i lågtrafik. Effekten blev att det kollektiva 
resandet med stadstrafiken minskade med 40 procent. Trots det gjordes nu 15 procent 
fler resor än innan försöksperioden (Ramböll, 2015).  
 
3.2.6 Övertorneå 

År 2001 infördes nolltaxa på prov. Övertorneå är en av de minsta kommunerna i 
Norrbotten och när försöket pågick minskade samtidigt befolkningsmängden. Trots 
detta ökade antalet resenärer med 93 procent det första halvåret, utan att skolskjutsarna 
var medräknade. Samtidigt reducerades bilresorna med 40 000 mil. Tack vare detta blev 
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den samhällsekonomiska vinsten 700 000 kronor. Sammanlagt gick kommunen back 
med 93 000 kronor, vilket invånarna fick betala 17 kronor i skatt för under det första 
halvåret. Detta kan ses som en förlust för dem som inte nyttjar kollektivtrafiken 
(Johansson, 2012). Försöket omfattade endast landsbygden och resultatet blev att 
resandet med kollektiva färdmedel nästan tredubblades. Idag har kommunen övergått 
till systemet med rabatterade busskort (Ramböll, 2013). 
 
3.2.7 Älvsbyn 

I Älvsbyn pendlar många invånare dagligen till arbetsplatser utanför kommunens 
gränser. En kort prövotid med avgiftsfria bussresor infördes 2003 med syftet att hitta 
åtgärder som bidrog till en förbättrad miljö och bättre livskvalitet för invånarna. 
Kommunen ville även använda det som en del i utvecklingen av landsbygden. 
Bussbolagen noterade tidigt en ökning av antalet resenärer med 100 procent på vissa 
linjer. Främst ökade arbetspendlingen och ungdomars fritidsresor, men även fler som 
var berättigade till färdtjänst valde bussen istället. Eftersom Älvsbyn betalade för 
skolskjutsarna samt en fast avgift för kollektivtrafiken oberoende av antalet passagerare, 
hoppades man på att kunna öka passagerarantalet i en verksamhet som redan var delvis 
betald (Lindqvist, 2005). Projektet förlängdes och nolltaxan behölls fram till 2010, då 
kostnaderna till slut blev för stora. Sista året ersatte kommunen Länstrafiken med 
425 000 kronor (Hamsch, 2015) 
 

3.2.8 Gällivare 

Mellan 2008-2009 provade kommunen att införa kraftigt subventionerade årskort med 
det främsta syftet att göra det lättare för äldre och unga att ta sig mellan olika platser. 
Resenärerna fick köpa ett kort för 100 kronor som sedan kunde fyllas på med 300 
kronor för att få resa fritt. Året därpå fylldes kortet upp med samma summa igen. En bra 
funktion med avgiften för kortet var att resenärernas resor kunde registreras och 
dokumenteras, men också eftersom borttappade kort kunde ersättas av entreprenören. 
Under utredningen av förslaget beräknades intäktsbortfallet bli ca 400 000 kronor. Som 
kompensation för de förlorade intäkterna behövdes ett engångsbidrag på 700 000 per år.  
 
Införandet av årskorten medförde en ökning av resandet med 22 procent. Försöket 
bidrog till minskad bilism och därmed mindre belastning på miljön. En 
enkätundersökning bland bussresenärerna gjordes för att förbättra underlaget till 
utvärdering av försöket. Sammantaget blev responsen positiv. 70 procent svarade att de 
åkte mer buss sedan införandet av årskortet än tidigare, men endast 38 procent svarade 
att turtätheten på vardagarna var bra. Inför 2010 togs 5 turer mellan tätorterna bort i 
syfte att kunna fortsätta finansiera systemet (Segerlund, 2009).  
 
3.2.9 Jokkmokk 

En motion från Vänsterpartiet initierade idén om gratis kollektivtrafik, vilket ledde till 
en testperiod mellan år 2007 och 2008. Försöket omfattade alla invånare och inom 
kommunens gränser. Den positiva effekten blev att antalet bussresor fördubblades från 
1 500 till 3 000 stycken i månaden och därmed blev det färre bilar på vägarna. Det 
negativa var att kostnaderna blev mycket större än väntat. Ca 2,5 miljoner kronor 
hamnade summan på, vilket är mycket pengar för en liten fattig inlandskommun. 
Kollektivtrafiken finansierades med skattemedel och drevs inte i egen regi (Hövenmark, 
2015). 
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Året därpå justerades priserna uppåt. Från 100 kronor per år som gällde under 
försöksperioden till 1 400 kronor för invånare mellan 20-64 år. Därmed beräknade 
kommunen att utgiften borde stanna på de budgeterade halva miljoner kronorna, vilket 
ändå skulle innebära en extra kostnad på 1 000 kronor per invånare. Befolkningsmässigt 
är Jokkmokk en liten kommun, men geografiskt är den lika stor som Halland, Blekinge 
och Skåne tillsammans (Andersen, 2008).  
 
3.3 Genomgång av några försök med avgiftsfri kollektivtrafik runtom  
      i världen 
Här är en tabellöversikt över de städer som presenteras i studien. 

 
Tabell 3: Översikt över städer i världen som ingår i studien och som har eller har haft nolltaxa. 

Stad/Land Nuvarande system 
Hasselt, Belgien Återgått till vanlig taxa 

Templin, Tyskland Gratis 
Tallin, Estland Gratis 

Aubagne, Frankrike Gratis 
Châteauroux, Frankrike Gratis 

USA Varierande 
 

3.3.1 Hasselt, Belgien 

En av de mest omtalade städerna är Hasselt i Belgien. Det främsta syftet med införandet 
av nolltaxa var att skapa en betydande övergång från biltrafik till kollektivtrafik, med 
målet att nya vägar inte skulle behöva anläggas. Besparingarna visade sig bli större än 
kostnaderna för den avgiftsfria kollektivtrafiken, vilket ledde till en positiv finansiell 
nettoeffekt. Detta attraktiva exempel har inspirerat många städer till att göra samma sak 
(Storchmann, 2003).  
 
De som fick ta del av avgiftsfriheten var invånare bosatta innanför Hasselts stadsgränser 
samt boende inom hela regionnätet. Den regionala regeringen stod för mellan 75-89 
procent av finansieringen och staden täckte resterande, vilket motsvarade ca två procent 
av stadens budget. Under det första året med nolltaxa ökade antalet resenärer med 42 
procent, men med så mycket som 1 200 procent efter fyra år. Mest ökade inköpsresor 
samt resor till vård- och omsorgsinrättningar (Ramböll, 2015). 10 år efter införandet 
transporterades 4,6 miljoner resenärer årligen, men samtidigt ökade kostnaden för 
kollektivtrafiken med det fyrdubbla. Projektet fick därmed kritik eftersom boende och 
besökares förändrade beteenden inte utreddes grundligt från början. På grund av att 
kostnaderna blev för höga var det alltså tvunget att avskaffa systemet år 2013 (Canters, 
2015).  
 
3.3.2 Templin, Tyskland 

Under ett försök med avgiftsfri kollektivtrafik i den tyska staden Templin 1997 blev det 
sammanlagda resultatet positivt och fördelarna övervägde kostnaderna överlägset. Tre 
år efter införandet hade kollektivresorna ökat 13 gånger över den ursprungliga nivån. 
Antalet dödade och skadade i trafiken minskade. Samtidigt visade det sig att den ökning 
av resandet med kollektivtrafiken som observerades främst bestod av personer som 
tidigare reste kollektivt eller som nu valde kollektiva färdmedel istället för att gå eller 
cykla. Skiftet från resande med bil till kollektivtrafik blev minimal och därmed blev de 
positiva effekterna för miljön blygsamma (Storschmann, 2003). 
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3.3.3 Tallinn, Estland 

Sedan Sovjetunionens fall 1991 har biltrafiken i Tallinn fördubblats. Nolltaxa infördes i 
den estländska huvudstaden i januari år 2013. En anledning var att få fler bilister att resa 
kollektivt, men det huvudsakliga skälet var att förbättra tillgängligheten för 
låginkomsttagare och arbetslösa. Tidigare betalade enbart 8 procent av resenärerna fullt 
biljettpris. 56 procent hade rätt till någon form av subventionering, varav alla tallinbor 
inkluderades och 36 procent behövde inte betala någonting alls. Detta medförde att 
intäkterna för biljetterna endast täckte runt 33 procent av driftkostnaderna. 
Avgiftsfriheten gällde enbart medborgare folkbokförda i huvudstaden. Därför behölls 
funktioner som krävdes för att kunna ta betalt av andra resenärer. Finansieringen av 
systemet förväntades komma från mer inkomstskatter eftersom staden fick fler invånare, 
men även tack vare att besparingar på 10 miljoner euro kunde göras då Tallinns två 
stora kollektivtrafikbolag slöts samman.  
 
Året innan avgiftsfriheten introducerades gjordes förbättringar i kollektivtrafiknätet 
genom att skapa fler avgångar och bättre framkomlighet med hjälp av fler bussfiler. 
Efter tre månader med nolltaxa hade antalet passagerare ökat med 3,5 procent. En 
analys avslöjade att en ökning med 1,2 procent var resultatet av enbart nolltaxan, vilket 
innebar att förbättringarna i utbudet hade en lite större effekt på resandet. Analysen 
avslöjade också att färre resor med cykel eller till fots gjordes till förmån för kollektiva 
färdmedel eftersom den genomsnittliga reslängden med kollektivtrafiken minskade med 
10 procent. En resvaneundersökning visade att andelen arbets- och fritidsresor ökade. 
Man kan tycka att införandet av nolltaxa har haft en relativt liten effekt. Detta kan bero 
på att andelen resenärer var stor och biljettpriserna låga redan innan nolltaxa 
introducerades. Utvärderingen gjordes tre månader efter starten och erfarenheter visar 
att de mer långsiktiga effekterna brukar bli större (Ramböll, 2015). 
 
3.3.4 Aubagne och Châteauroux, Frankrike 

Kollektivtrafiken blev avgiftsfri i den franska staden Aubagne år 2009 med målet att 
öka medborgarnas rörlighet och det lokala politiska engagemanget. Förhoppningen från 
några av stadens ledare var att detta även skulle påverka marknadskrafterna och ge en 
långsiktig vinst för företag och institutioner. För att stärka kvalitén förbättrades 
turutbudet i samband med införandet. Projektet finansierades delvis av den kommunala 
budgeten, men även från en höjning av arbetsgivaravgiften som berörde företag med 
fler än nio anställda. Mellan åren 2009 och 2012 ökade resandet med 142 procent 
medan antalet bilresor minskade med 10 procent. Stadens företrädare menar att många 
sociala hinder försvann tack vare avgiftsfriheten och förändrade resenärernas 
förhållande till kollektivtrafiken. Bussar började ses mer som fritt tillgängliga offentliga 
platser.  
 
I franska Châteauroux infördes också nolltaxa tillsammans med ett utökat turutbud, 
vilket resulterade i en resandeökning med 208 procent på 10 år. Uppskattningsvis stod 
avgiftsfriheten för 40 procent av ökningen (Ramböll, 2015). 
 
3.3.5 USA 

Enligt en rapport av TCRP (Transit Cooperative Research Program, 2012) som 
analyserar resultaten av avgiftsfria transportsystem har flera försök med nolltaxa gjorts i 
USA. I samtliga fall har antalet passagerare blivit fler. De rapporterade ökningarna har 
varierat från 21 procent i Boone, North Carolina, till över 200 procent på Hawaii och 
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Macomb, Illinois. Ändå har väsentligt högre ökningar på över 1000 procent noterats i 
Europa och Kina. Försök med avgiftsfria system gjordes i några små tätorter som East 
Chicago, Indiana och Commerce, Kalifornien redan under 1960- och 1970-talet och har 
behållits sedan dess. I slutet av 1970-talet testades ett års avgiftsfri kollektivtrafik i 
Denver, Colorado och Mercer County, New Jersey. Resultatet blev en ökning av antalet 
passagerare med upp till 48 procent, men negativa konsekvenser blev överfulla bussar, 
fler störande och alkoholpåverkade passagerare, scheman med sämre tillförlitlighet och 
klagomål från förarna. I Austin, Texas gjordes ett 15-månaders försök mellan 1989-
1990. Resandet ökade med hela 70 procent, men samma negativa konsekvenser uppkom 
även här.  
 
Efter försöket i Texas drog sig större samhällen för att testa liknande system, men 
mindre orter nappade på idén. Små samhällen tenderade att ha lägre totala biljettintäkter 
att ersätta och i många fall var kostnaderna för att samla in biljetterna nästan lika stora 
eller större än vad biljettintäkterna kunde ersätta. Försök med nolltaxa under kortade 
perioder har genomförts i städer som Asheville, North Carolina, i Salt Lake City, i 
Topeka, Kansas och Milton, Kanada. Målet var att marknadsföra kollektivtrafiken, 
vilket också ledde till att antalet passagerare hade blivit fler när försöksperioden var 
över.  
 
Efter 1999 har ett antal städer, bl.a. San Fransisco, Kalifornien, Eugene i Oregon och 
Hamilton, Kanada utrett frågan eftersom kapaciteten, säkerheten och underhållet av 
fordonen behövde förbättras. Den största anledningen till att ambitionen inte 
genomfördes var återigen problemet med hur systemet skulle finansieras utan 
biljettintäkter. Beloppet som krävdes för att täcka dåvarande och ett ökat 
kapacitetsbehov översteg den politiska viljan.  
 
Det har enligt rapporten identifierats tre typer av samhällen som har störst sannolikhet 
att anpassa sig till ett system med avgiftsfri kollektivtrafik. Dessa representeras av 
samhällen med landsbygd och små städer, samhällen som domineras av universitet och 
studenter samt semesterorter. I semesterorter var det främsta syftet att minska trängseln 
i trafiken, öka passagerarantalet, utveckla ekonomin och att marknadsföra kollektiva 
färdmedel. Social jämlikhet och minimeringen av kostnaderna för att samla in 
biljetterna har betonats tydligare på orter med många universitet och här har man även 
upptäckt fördelarna med att eliminera parkeringsplatserna till förmån för att utvidga det 
begränsade campusområdet. Dessutom ökar säkerheten och effektiviteten vid 
ombordstigning.  
 
I samhällen där universitet är en dominerande aktör utgör studenter den stora 
majoriteten av passagerarna som reser gratis. I Watauga, North Carolina betalade 85 till 
95 procent av passagerarna i förskott genom olika elevavgifter. De faktiska 
biljettintäkterna var därför lägre än kostnaderna för att samla in dem. Därför beslutades 
det om en avgiftsfri policy i juli 2005. Liknande förutsättningar och resultat kunde bl.a. 
konstateras i Amherst, Massachusetts och i Chapel Hill, North Carolina. I Macomb, 
Illinois infördes avgiftsfri kollektivtrafik för enbart studenter, men efter ett år togs 
avgiften bort för alla eftersom intäkterna blev för låga och en stor del av de som 
betalade var pensionärer eller handikappade. På semesterorter med skidanläggningar 
som den i Breckenridge, Colorado, där antalet besökare varierar periodvis har nolltaxa 
varit framgångsrikt. I samhällen med landsbygd och små städer gynnas framförallt 
arbetslösa, fattiga arbetare och boenden med fasta inkomster. Den största orsaken till att 
hela ön Hawaii övergick till avgiftsfri kollektivtrafik under en period var att minska ner 
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invånarnas pendlingskostnader eftersom många reste långt till arbetet. I länen Chelan 
och Douglas i staten Washington finansierade statliga skatter för transporterna och 
nolltaxa infördes eftersom det ansågs vara överflödigt att invånarna skulle betala 
dubbelt för sina biljetter.  
 
Genom att eliminera sina biljettpriser har många transportmyndigheters anseende 
förbättrats tack vare ett ökat antal passagerare per mil, per timme och per capita. Några 
har även kunnat få fler intäkter, vilket beror på att stater som Florida och Indiana ger 
bidrag som bygger på myndigheternas prestationsmått. Marion City Bus Institution i 
Indiana är ett exempel, där antalet passagerare fördubblades i takt med en kraftig ökning 
av det statliga biståndet. Flera myndigheter har räknat ut den minskade mängden 
koldioxid som blivit resultatet av ett ökat antal passagerare och tagit äran för renare luft, 
mindre trafik och ett minskat bensinberoende. Avgiftsfriheten har bidragit till att många 
samhällen fått positiv respons. Några har dessutom fått statliga och nationella 
utmärkelser, som exempelvis ”bästa staden att bo i” (TCRP, 2012). 
 

3.4 Enkätundersökning besvarad av trafikansvariga i svenska  
      kommuner som har eller har haft nolltaxa 
Det första de tillfrågade fick svara på var varför avgiftsfri kollektivtrafik infördes. 
Majoriteten angav att bakgrunden var ett politiskt intresse och beslut som initierades av 
Vänsterpartiet. En annan gemensam faktor som ett par intervjupersoner nämnde var att 
man ville samordna färdtjänst och skolskjutsar med den allmänna kollektivtrafiken. 
Andra argument var att nolltaxa inte blev mer kostsamt än det tidigare systemet, att 
biljettkrånglet försvann och att det förenklade arbetspendlingen. Några har även nämnt 
målet att minska de fossila utsläppen och sträva efter ett hållbart samhälle. 
 
Samtliga som valde att svara på frågan om vilken omfattning systemet hade angav att 
nolltaxan gällde inom kommunens gränser. En gemensam faktor för två av de svarande 
var att förmånen endast gällde kommunens invånare. I ett fall framgick det att 
länstrafiken som trafikerade landsbygden var avgiftsfri, medan länstrafiken i de flesta 
andra kommuner var avgiftsbelagd. Flera hade valt att ha kvar sina färdtjänstresor och 
valt att göra även dem avgiftsfria, dels tack vare att färdtjänstens kapacitetsbehov hade 
minskat i många kommuner. 
 
På frågan om hur mycket det kollektiva resandet ökade varierade svaren stort. 
Gemensamt för de representerade kommunerna var att resandet ökade markant sedan 
nolltaxan infördes. I en kommun hade det mer än tredubblats. Responsen från 
resenärerna har varit övervägande positiv, framförallt från människor i tätorterna. 
Många tyckte det hade blivit smidigt och mer prisvärt att resa. En aspekt som de flesta 
tog upp var att resenärer hade reagerat över dåligt utbud på landsbygden. Detta har 
främst berott på att beläggningen varit lägre och att endast länstrafikens bussar har kört 
där, men även eftersom vissa byar enbart hade efterfrågad servicelinje. Andra reaktioner 
har varit att man fått vänta länge på serviceresorna. Det har inkommit önskemål om 
tätare turer, mer helgtrafik och senare kvällar samt bättre anpassning till arbetspendlare. 
 
På frågan om vilka positiva effekter införandet av nolltaxa har haft angav samtliga av de 
svarande att det hade blivit fler resenärer. Den andra gemensamma faktorn var att 
biltrafiken minskade. En av intervjupersonerna antog att antalet bilolyckor hade minskat 
tack vare detta. En annan tyckte att invånarna hade fått upp ögonen för kollektivtrafiken 
och att det hade blivit en viktigare fråga i kommunen. En tredje angav att systemet 
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främst hade gett fördelar för skolungdomar och att projektet bidragit till massmedial 
uppmärksamhet, vilket även är bra för servicen och affärerna. 
 
När det gäller frågan om negativa konsekvenser har flera nämnt de tappade intäkterna 
och svårigheten att finansiera projektet. Skälen till detta har bl.a. varit att 
kollektivtrafiken inte drivits i egen regi och att det varit svårt att bekosta det ökade 
antalet resenärer. En intervjuperson framförde flera negativa aspekter, som ökat slitage 
på bussarna, rundåkning av resenärer som inte hade något mål med resan och 
svårigheter att hålla tidtabellen under perioder med högtrafik. 
 
Samtliga tillfrågade angav att systemet finansierades via skattemedel. Kostnadernas 
storlek vid införandet av nolltaxan varierade beroende på kommunens storlek och hur 
omfattande systemet var. Nästan samtliga angav att det hade blivit dyrare med tiden och 
endast en svarade att kostnaderna för kollektivtrafiken hade minskat. 
 
En av frågorna handlade om vilka politiska motsättningar det fanns vid införande och 
eventuellt avslutande av projektet. De flesta uppgav att alla var överens om beslutet. En 
tillade att de var måna om att inte skapa politisk oenighet eftersom det är jobbigt att 
bromsa eller gasa vart fjärde år. Frågan brukar bli aktuell i valtider då kostnaderna har 
setts över. 
 
På frågan om varför kommunerna valde att fortsätta med nolltaxa förekommer inga 
gemensamma faktorer förutom att det var ett politiskt beslut. De flesta fortsatte inte eller 
införde ett system med subventioneringar istället. Resultatet att det blev fler resenärer, 
billigare och att det inte fanns några politiska motsättningar har framförts som 
incitament till att behålla avgiftsfriheten.  
 
I slutskedet fick de tillfrågade svara på vilka framgångsfaktorer de hade identifierat. 
Flera framförde att projektet borde bli politiskt förankrat. Någon nämnde också fördelen 
med att projektet upplevdes som en hållbarhetsstrategi. Andra faktorer som framfördes 
var att ett ordentligt kommunalt ansvar är viktigt samt att resenärerna tycker det är 
prisvärt och mer tillgängligt. Som nämnts tidigare har samordningen med skolskjutsar, 
färdtjänst och den allmänna kollektivtrafiken varit en av de största vinsterna. 
Kommunens geografiska förutsättningar med bl.a. en central tätort och relativt korta 
avstånd framlades också, tillsammans med att skolelever utgör stommen i systemet och 
att ha en tabell som är anpassad efter skolornas tider. En sista aspekt som också kan 
anses vara en framgångsfaktor var att många nya resenärer fortsatte åka buss trots att 
projektet lades ner. 
 
Ett par intervjupersoner angav till sist att samordning av olika trafikslag och mellan 
myndigheter är ett viktigt verktyg för att åstadkomma ett framgångsrikt koncept. Den 
andra aspekten som framfördes var vikten av att utreda frågan ordentligt i förväg. 
Någon nämnde att man bör räkna på de olika alternativen och fråga sig vad det skulle 
kosta att avskaffa biljettavgiften och jämföra med nuvarande taxesystem. Man bör få 
klart för sig vilka de nuvarande intäkterna är och ta hänsyn till att dessa försvinner. 
Någon menade att man bör fastställa mätbara nyckeltal som ger en bra beskrivning av 
hur en avgiftsfri kollektivtrafik påverkar resandet i kommunen, till exempel 
resandestatistik och trafikmätningar av fordonstrafik på vägarna. Man bör även utföra 
en resvaneundersökning före start. På det sättet kan man mäta om inställningen till 
kollektivtrafik har förändrats. Man borde även planera för en plan B ifall nolltaxan inte 
kan behållas. Det är också bra att ha en strategi för hur avgiftsfrihet kan återinföras och 
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fundera kring hur man får det ökade antalet resenär att stanna kvar ifall man måste 
återgå till normal taxa igen.  
 
Andra aspekter som framkom från enskilda parter var hur viktig skolornas roll i 
systemet är. Skolorna bör vara med på noterna och anpassa sina tider efter 
kollektivtrafiken, bl.a. för att mildra det höjda kapacitetsbehovet under 
högtrafikperioderna. En annan synpunkt var att personalens bemötande är viktig. Det är 
betydande att chaufförerna hjälper äldre och handikappade, annars finns risken att de 
vill åka med särskilda transporter istället. Flera kommuner har lyckats hålla nere 
kostnaderna tack vare att behovet av sådana trafikslag har minskat. En annan intressant 
tanke som fördes fram av en tillfrågad var att kollektivtrafik i egen regi inte borde 
innebära några hinder alls. Ett subventionerat årskort är därför att föredra ifall 
kollektivtrafiken köps in. Den sista synpunkten handlade om att nolltaxa inte är det 
bästa alternativet eftersom arbetspendlare nog anser att stadstrafiken ska vara en del av 
arbetsresan och bör vara delvis avgiftsfinansierad. Annars finns risk för neddragningar 
och att trafiken inte utvecklas till det bättre. 
 
 

4 Diskussion 
Behovet av att göra resandet med kollektiva färdmedel mer attraktivt är stort. Idag sker 
en klar majoritet av alla huvudresor med bil samtidigt som bilinnehavet ökar. Det råder 
delade meningar om vilka åtgärder som ger störst effekt och är mest kostnadseffektiva 
inom trafikpolitiken. Avgiftsfri kollektivtrafik har visat se ge en stor effekt på ökningen 
av antalet resenärer, men tyvärr har många orter som testat inte kunnat fortsätta efter 
prövotiden. I första hand har det berott att systemet blivit svårt att finansiera.  
 
I den här studien har några framgångsfaktorer identifierats som har hjälpt till att 
bibehålla systemet med gott resultat. Möjligheten att samordna olika trafikslag med 
varandra är bland de främsta aspekterna. På många orter finns samhällsbetalda 
skolskjutsar och färdtjänst. Att helt enkelt göra resorna avgiftsfria för alla har i flera fall 
visat sig ge en positiv ekonomisk effekt när biljetthanteringen samtidigt kunde tas bort. 
Främst har detta varit en framgångsfaktor i mindre samhällen. De flesta som har 
avgiftsfri kollektivtrafik idag driver den i egen regi vilket innebär att 
trafikhuvudmannen inte har hand om hela länets bussar. Detta tillsammans med 
möjligheten att samordna olika slags transporter tack vare att kommunerna har kunnat 
ha hand om sin egen lokala kollektivtrafik har visat sig vara faktorer som gör det lättare 
att hålla nere kostnaderna. I Hallstahammar framgår detta tydligt och Jokkmokk kan 
illustrera motsatsen, där kollektivtrafiken inte drevs av kommunen och kostnaderna för 
försöket blev mycket större än förväntat. Jokkmokk har en relativt liten befolkning men 
en stor area, vilket gör att bussarna kör långa sträckor med en låg beläggningsgrad, 
vilket leder till att kostnaderna blir höga.  
 
I analysen som gjordes i USA kunde det konstateras att mindre orter som före 
avgiftsfriheten hade ett relativt lågt antal passagerare egentligen redan hade en befintlig 
kapacitet som kunde rymma betydligt fler resenärer. Samma sak kan noteras efter att ha 
granskat svenska kommuner. I Hallstahammar hjälpte det till att hålla kostnaderna nere 
att kapaciteten inte behövde öka. Det är en stor investering att köpa in bussar, anställa 
fler förare och köra fler turer. Studier har också visat att nolltaxa ger bättre resultat på 
mindre orter tack vare att de förlorade biljettintäkterna inte får en lika avgörande roll 
som i större system. Det är egentligen synd att effekten inte blir lika stor i större 
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samhällen där det finns högre potential att locka fler resenärer. Många kommuner och 
städer som har haft avgiftsfri kollektivtrafik en period men valt att återgå till normal 
taxa igen har istället upptäckt vikten av ett bra turutbud. Underlaget och 
detaljrikedomen i utredningarna av de orter som ingår i studien har varierat. Eftersom 
utvärderingarna har gjorts på olika sätt och efter olika lång tid efter införandet av 
avgiftsfrihet är jämförelser svåra att göra. I Templin ökade resandet exempelvis med 
1 300 procent på tre år enligt Storschmann (2003), medan resandet i Tallin ökade med 
3,5 procent på 3 månader enligt rapporten av Ramböll (2015). 
 
Social hållbar utveckling 

En av de negativa effekterna gratis kollektivtrafik kan få är att fler väljer bort det som i 
Paul Wilkinssons studie (2011) kallades för aktivt resande, det vill säga cykling och 
promenader, till förmån för att åka med kollektiva färdmedel. Man har sett många 
positiva effekter av det aktiva resandet, som minskad övervikt och minskad risk för 
hjärt- och kärlsjukdomar. Metoden med nolltaxa har tyvärr visat att många av dessa 
resenärer gärna börjar åka mer kollektivt istället, vilket motverkar den positiva 
hälsoaspekten. Däremot finns det en positiv aspekt av att fotgängare och cyklister är 
särskilt intresserade av avgiftsfriheten eftersom de är involverade i flest trafikolyckor. 
Ifall dessa oskyddade trafikanter blir färre ökar trafiksäkerheten. Utvärderingen av 
försöket i Templin visade att den huvudsakliga vinsten av införandet blev att antalet 
dödade och skadade i trafiken minskade tack vare detta.  
 
Den sociala sammanhållningen kan bli steget bättre ifall det kollektiva resandet ökar. 
Fler får möjlighet att resa och röra sig utan att vara beroende av beställningstrafik och 
utan att de ekonomiska förutsättningarna blir något hinder. Resvaneundersökningen 
utförd av Trafikanalys (2014) visar att kvinnor generellt reser mer kollektivt än män. 
Samma gäller för låg- och höginkomsttagare. Införandet av nolltaxa kan därmed 
innebära en resursfördelning från starkare till svagare grupper i samhället. Systemet kan 
även få en långsiktig effekt ifall exempelvis barn och unga uppmuntras till ändrade 
beteenden och attityder och växer upp med avgiftsfri kollektivtrafik som gör att de 
ställer krav på att ha kvar samma service i framtiden. Det har varit svårt att hitta 
mätningar eller analyser över ifall människors hälsorelaterade problem har minskat eller 
ifall sjukvårdskostnaderna blivit lägre efter införandet av nolltaxa. Därför är det svårt att 
dra några slutsatser kring dessa samband. 
 
Ekonomiskt hållbar utveckling 
I många fall har kostnaderna ökat markant eftersom antalet bussresenärer blivit fler, 
vilket har varit svårt att finansiera då intäkterna från resenärerna samtidigt försvunnit. 
Därför har det behövts fler bussar,  vilket har ökat kostnaderna ytterligare. De flesta 
finansierade sin nolltaxa med skattemedel och därför är det tyvärr svårt att undvika en 
konflikt med marginalkostnadsprincipen. Undantagsfallen är de som inte har gjort en 
förlust av de slopade biljettintäkterna och vars kapacitetsbehov inte har ökat. Trots att 
flera försök har blivit lyckade kvarstår troligtvis problemet med att fördelningen blir 
orättvis för de kommuner som slipper betala en genomsnittskostnad till 
trafikhuvudmannen, enligt Gunnarsson (2012). Det kommer alltid finnas en risk att 
permanenta avgiftsfria system måste slopas ifall ekonomin inte går runt. Det är 
troligtvis svårt att undvika protester och negativ respons från passagerarna när den 
förmånliga tjänsten försvinner, vilket kanske kan avskräcka en del transportföretag från 
att testa, men det är en risk man måste ta.  
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Generellt har resandeökningen varit störst där en stor andel av de resande betalade fullt 
biljettpris innan införandet av nolltaxa. Här har dessvärre kostnaderna för det nya 
systemet samtidigt blivit störst. Ökningen av antalet passagerare blev mindre där många 
resenärer tidigare hade olika slags rabatter. Här har däremot inte kostnaderna ökat lika 
mycket. Skillnaderna kan bero på att biljettintäkterna i det första fallet täckte en stor del 
av kostnaderna, medan system där få resenärer betalade hade andra sätt att finansiera 
kollektivtrafiken sedan tidigare, Tallin och Châteauroux för att nämna några. Enligt 
studien som utfördes av TCRP (2012) om USA kunde man konstatera att små orter 
tenderar att ha lägre biljettintäkter att ersätta.  
 
I många fall var kostnaderna för insamlingen lika stor eller större än den faktiska 
intäkten från biljetterna. Som nämnt tidigare har därför försöken generellt blivit mest 
framgångsrika på mindre orter. Samhällen som domineras av universitet, semesterorter 
eller samhällen med landsbygd och små städer har varit mest intresserade av nolltaxa. 
Det här beror antagligen på att efterfrågan är stor och att systemet därmed blir lönsamt 
tack vare en betydande resandeökning. 
 
Hur skattemedel som har finansierat systemet har omfördelats varierar. I Tallinn 
användes bl.a. de ökade inkomstskatterna som blev en följd av att invånarna blev fler, 
medan höjda arbetsgivaravgifter hjälpte till med finansieringen i de franska städerna 
Châteauroux och Aubagne. Hur systemet än finansieras så handlar det om prioriteringar. 
Besparingar kan göras på olika sätt, även om dessa ofta är svåra att identifiera. Ifall 
exempelvis trafiksäkerheten minskar till följd av färre cyklister och fotgängare undviks 
kostnader för bärgning och service, men även för tillhörande sjukvård och andra 
samhällsinsatser vid olyckor, enligt Lindqvist (2005). Kostnader för sjukvården minskar 
ytterligare ifall utsläppsnivån sjunker och samtidigt krävs inte lika stora 
saneringsinsatser.  
 
En övergång från avgiftsfritt till subventionerade årskort är ett bra alternativ för de som 
har haft svårt att finansiera projektet. På så sätt upprätthålls ett ekonomiskt incitament 
för resenärerna samtidigt som transportföretagets intäkter blir större. En annan fördel 
med konceptet är att passagerarna kan registreras i biljettmaskinerna, vilket ger bra 
underlag för statistik. Med hjälp av statistik kan man bl.a. få reda på antalet resenärer 
och personkilometer. För att få underlag till utvärdering i de fall där biljettmaskinerna 
har tagits bort har flera gjort enkätundersökningar bland resenärerna, exempelvis i 
Norsjö enligt Lindqvist (2005) och i Gällivare enligt Segerlund (2009), vilket är ett 
snävt urval av en målgrupp vars svar kanske inte är representativt för alla 
kommuninvånare. Det är synd att beslut ibland har grundats på bristfälligt underlag. 
 
Ett annat bra alternativ till de som inte lyckas behålla systemet är att införa nolltaxa 
under lågtrafik, men ta ut en avgift under högtrafiken. De positiva effekter som har 
blivit av sådana justeringar är att antalet resenärer ökade, men att resandevolymen blev 
jämnare fördelad under dagen. I exempelvis Kristinehamn minskade antalet resenärer 
drastiskt när nolltaxan försvann, men nivån förblev ändå 15 procent högre än den 
ursprungliga vid övergången till avgiftsfrihet i lågtrafik. Tack vare systemet användes 
bussarna mer effektivt och bussparkerna kunde dimensioneras ner, vilket innebar att 
kostnaderna minsksde. Den negativa aspekten blev att biljettsystemet behövde finnas 
kvar, men besparingarna övervägde troligtvis kostnaderna som krävdes för att ta betalt 
av resenärerna. 
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Miljöaspekter 

Enligt Rambölls rapport (2015) har argument för förbättrad miljö en mer framträdande 
roll i Sverige medan andra länder främst motiverar nolltaxa med att turistnäringen och 
marknadsvärdet ökar när fler jobb skapas då fler har möjlighet att resa och arbetspendla. 
Miljöaspekten är en viktig faktor för i princip samtliga svenska kommuner som har 
infört nolltaxa. Däremot har de flesta inte följt upp denna så noggrant. Många har 
antagit att avgiftsfri kollektivtrafik har gett positiva effekter för miljön eftersom 
resandet med bil har minskat. Det är tyvärr inte lika många som har gjort beräkningar på 
ifall det kör färre bilar på vägarna eller hur stor effekt systemet har haft på miljön. 
Uträkningarna är oftast baserade på antaganden och enkätundersökningar. Avesta är en 
av de få kommuner där en mer detaljerad beräkning har gjorts och enligt Rambölls 
rapport (2003) visade resultatet att nettominskningen av koldioxid blev 40 000 kg/år 
tack vare nolltaxan, men samtidigt beräknades den årliga kostnaden för kollektivtraiken 
öka med 4.1 miljoner kronor. Detta innebär att det kostade 100 kr/kg CO2, vilket gör det 
billigare att istället klimatkompensera för utsläppen. 
 
Politikern Karin Svensson-Smith (2014) har rätt i att avgiftsfrihet främst är intressant ur 
miljösynpunkt ifall det i första hand medför en minskning av resandet med bil. 
Övergången till kollektivt resande för bilister har i den här studien visat sig bli blygsam. 
Detta kan vara en indikation på hur svårt det är att ändra bilisters invanda beteenden. 
Enligt studien om nolltaxa i Stockholm har ofta bilister mer marginal att betala för sina 
biljetter och detta kan vara en bidragande faktor till varför en förändrad taxa inte ger 
särskilt stor effekt.  
 
Sverige har lite sämre underlag för kollektivtrafik än många andra länder på grund av 
den glesa befolkningen och den höga biltätheten. Detta gör det svårare att uppmuntra 
människor till att resa mer kollektivt. Ifall privatpersoners ekonomiska besparing av 
slopade biljettpriser leder till att fler resor med bil görs motverkas skiftet ytterligare. Få 
studerade fall har undersökt dessa samband. Några studier har visat att biltrafiken 
faktiskt har minskat och bidragit till lägre koldioxidutsläpp. Frågan är ifall effekten 
blivit tillräcklig för att väga upp de kostnader och andra effekter som omställningen har 
medfört? I Tallinn visade utvärderingen som gjordes tre månader efter införandet av 
nolltaxa att det ökade turutbudet faktiskt lockade fler resenärer än vad själva 
avgiftsfriheten gjorde (Ramböll, 2015). Detta stärker Svensson-Smiths argument om att 
utbudet är en viktigare faktor.  
 
I flera fall har man satsat på att öka turutbudet i samband med införande av avgiftsfrihet, 
vilket har gjort det svårare att avgöra vad resandeökningen berott mest på. I franska 
Aubagne separeras inte de två kategorierna i utvärderingen och i Châteauroux har man 
endast antagit att 40 procent av ökningen var tack vare avgiftsfriheten. En intressant 
fråga som inte har belysts i de studerade fallen är vilken skada miljön tagit av utsläppen 
och vilka samhällsekonomiska effekter minskade utsläpp skulle kunna få. Dessa 
kostnader är svåra att estimera och räknas ofta inte in i allmändebatten. En annan del jag 
kan sakna i diskussionen kring kostnaderna är hälsoaspekten. När antalet bilresor 
minskar till förmån för kollektivtrafiken blir luften renare, vilket i sin tur leder till bättre 
hälsa, som bl.a. Lindqvist (2005) framhäver i sin rapport.  
 
Mjuka policyåtgärder verkar inte ge samma effekt som hårda, men en kombination av 
dessa är kanske att föredra. Systemet med åtgärdsprogram där flera olika strategier 
kombineras kan därför vara en bra metod eftersom satsningarna involverar medborgarna 
på olika sätt. I Trafikverkets nationella planförslag för Sverige ingår inte någon 



  
 

23 

subventionering av biljettpriserna. Istället vill man satsa på olika investeringar och 
projekt, som att utöka pendelparkeringarna för cyklar och bilar, förbättra 
informationsspridningen och bygga ut gång- och cykelbanorna. Dessa investeringar 
behövs och är bra, men har i många fall lett till högre avgifter för passagerarna eftersom 
följden blir att transportsektorns kostnader ökar. Man kan ifrågasätta ifall detta är rätt 
metod att öka tillgängligheten på, eftersom alla har olika ekonomiska förutsättningar. 
Jag tvivlar på att branschprojektet som enligt Sundström (2014) går ut på att fördubbla 
det kollektiva resandet till 2020 kommer att lyckas eftersom antalet som reser kollektivt 
redan är så pass få, men det är bra att ha en hög ambition. 
 
Enkätundersökningen 

Intervjupersonerna som deltog i enkätundersökningen har olika mycket erfarenhet av 
respektive projekt och därför har svarens detaljrikedom varierat. Svarsfrekvensen var 
relativt hög, men däremot blev det ett stort internt bortfall eftersom få respondenter 
valde att svara på alla frågor, vilket sannolikt beror på att de inte visste hur de skulle 
svara. Detta har bl.a. berott på att någon annan varit ansvarig över projektet tidigare och 
att intervjupersonen inte är lika insatt i frågan. I de flesta kommuner har ett politiskt 
engagemang legat till grund för att nolltaxa infördes. Vänsterpartiet har på många orter 
varit initiativtagare och mest drivande i frågan. Den politiska strukturen kan alltså ge en 
indikation på vilka kommuner som har störst sannolikhet att driva igenom liknande 
projekt. På frågan om hur mycket resandet ökade är egentligen inte svar i exakta siffror 
intressant eftersom kommunerna har olika stort antal invånare. Det borde ha 
specificerats att ett svar i procent efterfrågades, vilket hade gjort det lättare att jämföra 
resultaten med varandra.  
 
Budgeten för kollektivtrafiken är begränsad, vilket innebär att de flesta har prioriterat 
tätorterna och därför har jag förståelse över att landsbygden missgynnas. En kommun 
hade avgiftsfri länstrafik på landsbygden, vilket man kan tycka raderar ut orättvisorna, 
men ändå hade invånare i de aktuella byarna reagerat på att utbudet var dåligt. Det 
framkom också att särskilda transporter användes mindre och detta har troligtvis att göra 
med att avgiften för den allmänna kollektivtrafiken försvann, men även som en effekt av 
att andra satsningar har gjorts, som att utbilda chaufförerna och handikappanpassa 
fordonen bättre. 
 
När de svarande skulle ange vilka de positiva effekterna hade blivit var ett ökat resande 
en stark gemensam faktor. Det är få som faktiskt har gjort mätningar över hur mycket 
biltrafiken har minskat och de flesta svar i enkätundersökningen som antyder en 
minskning bygger på spekulationer. En av intervjupersonerna nämnde att projektet har 
fått massmedial uppmärksamhet. Det innebär att kommunen gjorde reklam för sig utan 
att bekosta marknadsföringen själva. Detta borde ha medfört att kommunens företag och 
verksamheter gynnades. En tillfrågad svarade att en framgångsfaktor var att många nya 
resenärer fortsatte åka buss trots att projektet lades ner. Detta stämmer väl överens med 
erfarenheterna på orter som har haft nolltaxa kortare perioder i marknadsföringssyfte.  
 
De negativa konsekvenserna som intervjupersonerna har framfört känns igen i de 
studier och utvärderingar som har gjorts i Sverige och andra länder. Den gemensamma 
faktorn med svårigheten att finansiera avgiftsfriheten känns också igen som en 
anledning till varför så många projekt har lagts ner. Frågon om hur stora kostnaderna 
blev är egentligen inte relevant eftersom en betydande del av dessa beror på hur stor 
kommunen är, ifall kollektivtrafiken drivs i egen regi eller inte, hur stor andel av 
trafiken som är inkluderad i projektet, o.s.v.  
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Flera av de intervjuade har konstaterat att en ordentlig utredning är viktig att göra i 
förväg. Exemplet från Hasselt i Belgien visar tydligt vikten av att undersöka 
förutsättningarna grundligt innan införande av nolltaxa eftersom kritik kom när 
systemet till slut blev för dyrt då invånarnas och besökares förändrade beteenden inte 
ansågs ha utretts grundligt från början. En annan intressant tanke som fördes fram var 
att kollektivtrafik i egen regi inte borde innebära några hinder alls. Detta styrker teorin 
om att kommuner som själva har ansvaret har större potential att införa nolltaxa. Den 
nya kollektivtrafiklagen (2010:1065) som trädde i kraft 2010 kan enligt Welroos (2014) 
visserligen innebära många nackdelar för resenärerna, med högre avgifter och 
krångligare system, men i de flesta av orterna där nolltaxa har resulterat i en ekonomisk 
vinst eller utjämning, är just möjligheten att ha hand om sin egen trafik en av de stora 
framgångsfaktorerna.  
 
4.1 Slutsatser 
Att övergå från ett system med avgiftsbelagd kollektivtrafik till nolltaxa har inte visat 
sig ge en större effekt på utsläppen av växthusgaser. Däremot har effekterna varit 
tydliga utifrån ett socialt och samhällsekonomiskt perspektiv. Nolltaxa har visat sig ge 
en stor ökning av antalet resenärer, främst av de som tidigare gått, cyklat eller åkt 
kollektivt. med bil har däremot inte minskat i motsvarande dimensioner. 
 
För många har det blivit svårt att finansiera ett system utan biljettintäkter och med ett 
växande kapacitetsbehov, men flera har lyckats. De framgångsfaktorer som har 
identifierats är främst möjligheten att samordna den allmänna kollektivtrafiken med 
olika samhällsbetalda transporter för att hålla nere kostnaderna. Det har också varit 
framgångsrikt på orter där en stor andel av invånarna tidigare omfattades av olika 
subventioneringar eftersom biljettintäkterna genererade en liten andel av den totala 
omsättningen tidigare, vilket gjort att förlusten inte blvit lika betydande. Enligt en teori 
är systemet bättre lämpat på mindre orter eftersom biljettintäkterna oftast täcker en 
mycket lägre andel av den totala omsättningen än vad den gör i större transportsystem. 
 
En politisk förankring av idén, att driva kollektivtrafiken i lokal regi och att undvika ett 
försämrat turutbud har också varit framträdande faktorer för en lyckad satsning. Det kan 
även vara bra att utreda projektidén ordentligt i förväg och få en tydlig kostnadsbild, 
göra resvaneundersökningar och flödesmätningar över trafiken som kan ligga till grund 
för statistik samt planera för en plan B ifall projektet inte skulle gå runt och hur man kan 
undvika att antalet resenärer minskar igen. Förutsättningarna bygger i grunden på den 
geografiska strukturen, hur kollektivtrafiken styrs och den politiska viljan. Ofta är en 
minskad miljöpåverkan en viktig aspekt, men större effekt ger nolltaxa om målet är att 
förbättra tillgängligheten och människornas hälsa, öka den ekonomiska effektiviteten 
och att förbättra den sociala gemenskapen. 
 
Efter resultatet i den här studien kan man se att det finns ett behov av att skapa bättre 
rutiner och handledning till de städer eller kommuner som vill införa nolltaxa. 
Kvaliteten på utvärderingar och uppföljningar av tidigare försök har varierat stort. 
Många resultat bygger på antaganden, vilket gör utvärderingarna mindre trovärdiga. I 
förväg borde projektidén förankras och planeras ordentligt. Man bör bl.a. fastställa vad 
syftet är och ifall det är möjligt att nå det. Det bör även finnas en plan för insamling av 
statistikunderlag och uppföljning. Det finns ett behov av att i framtida studier undersöka 
hur nolltaxa kan planeras så att den positiva effekten på miljön, hälsan, ekonomin och 
jämställdheten blir så stor som möjligt.
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Bilagor 
Bilaga A: Frågeformulär 
 

Enkätundersökning 
Avgiftsfri kollektivtrafik 

 
1.   Varför införde ni gratis kollektivtrafik? 
      (Beskriv hur det började) 
 
2.    I vilken omfattning? 
 
 
3.    Hur mycket ökade det kollektiva resandet? 
 
 
4.    Vilken respons har resenärerna gett? 
       (Orättvisor, smidigare, enkäter, insändare) 
 
 
5.    Vilka positiva effekter har införandet gett? 
       (Fler resenärer, färre bilolyckor, bättre turtäthet) 
 
 
6.    Vilka negativa effekter har införandet gett? 
       (Svårt finansiera, stökigt, friåkare, färre går/cyklar, arbetsmiljöproblem) 
 
 
7.    Hur finansierar ni projektet? 
       (Skattemedel, bidrag, projektstöd) 
 
 
8.    Hur stora blev kostnaderna vid införandet av avgiftsfri kollektivtrafik? 
       (Intäktsbortfall, ökade utgifter, fyllnadsgrad på bussarna) 
 
 
9.    Vilka politiska motsättningar fanns vid införandet och ev avslutande? 
 
 
10.   Varför fortsatte ni? 
        (Ny politisk ledning, kostnader, ny entreprenör) 
 
 
11.   Vilka framgångsfaktorer har du identifierat? 
 
 
 
12.   Hur kan avgiftsfri kollektivtrafik planeras för att det ska fungera i andra 
        kommuner? 
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