
Det är kränkande att bli misstänkt för att försöka 
lura X-trafik på 25 kronor, säger Miljöpartisten 
Krister Pettersson i Gävle, – Det är en principfråga! 
 
Toni kommentar: 

En liten vardaglig händelse när politiker inte anser sig 
behöva följa de regler de varit med om att skapa – regler 
gäller bara fotfolket! 
En helt vanlig svensk story om politikers moral…vi och 
dom.  
 
Miljö (anarkisten) mp Krister Pettersson i Gävle sitter med i kommunens 
kollektivtrafikgrupp och åker ofta buss.  
Men när han blev anmodad att visa upp sin biljett vid en kontroll vägrade 
Pettersson.  
Krister Petterson, mp, är ersättare i tekniska nämnden, som beslutar i 
frågor om kollektivtrafiken. Han är också ledamot i den parlamentariska 
gruppen för uppföljning av kollektivtrafikens utveckling.  
Pettersson är en vän av kollektivtrafik och säger att han använder sig av 
den i stort sett dagligen.  

Så var det även i tisdags. Krister Petterson hade nyss klivit på bussen i 
Bomhus för att åka ned mot centrum när två biljettkontrollanter kom 
ombord.  
– De krävde att alla skulle visa upp sina biljetter. Jag sa att jag hade 
stämplat mitt busskort alldeles nyss och att jag tyckte att jag fullgjort det 
som åligger mig. Jag hade betalat för resan och skulle inte behöva känna 
mig misstänkt för något bedrägeri.  
 
Krister Pettersson vägrade visa sitt busskort.  
– Då sa kontrollanten att det skulle göras en polisanmälan. Det hela 
slutade med att jag gick fram och köpte en enkelbiljett och visade upp. 
Sedan åkte vi vidare.  
Varför visade du inte upp busskortet i stället?  
– Det är en principfråga. Tänk dig själv: om du går i en butik och 
betalar för dig står det väl ingen kontrollant utanför och kräver att alla i 
butiken ska visa upp kvitto på att de har betalat?  
Krister Petterson säger att han varit med om en biljettkontroll tidigare. 
Den gången visade han upp sitt färdbevis.  
   – Det var lika otrevligt då. Men den här gången tyckte jag att det var så 
otrevligt att jag blev irriterad.  
   Är det fel att ha kontroller?  
   – Bara för att trafikbolagen har rätt att skicka ut kontrollanter innebär 
det inte att de måste göra så. Det skulle vara bra mycket trevligare om de 
hade ett biljettsystem som de kunde lita på, säger han.  



   Har du själv arbetat politiskt för att stoppa kontrollerna?  
   – Nej. Det här var en spontan, personlig reaktion. 
 


