
Det är lågkonjunkturens fel att färre väljer att åka 
kollektivt i länet. Det tror i alla fall Länstrafiken. 
Resenärerna däremot tror att det snarare beror på 
prisökningarna. 
  
När konjunkturen går ner åker färre människor kollektivt med 
tåg och buss i länet. Det menar Länstrafiken är orsaken till att 
resandet gått ner med drygt tre procent under 2009. 

Men bland resenärerna är det flera som tror att prisökningar 
spelar roll. 

- Jag pendlar mellan Växjö och Jönköping, om tåg och buss ska 
vara ett alternativ måste det vara billigare säger en resenär. 

- Det har kanske blivit dyrare att resa, då kan man lika gärna 
ta bilen säger en annan. 

Under de fem första månaderna i år har resandet med 
Länstrafikens tåg och buss minskat med 4,3 procent, jämfört 
med samma period förra året. 

Men även om juni innebar en förbättring är det ändå ett 
trendbrott mot de senaste årens ökningar. 

Högre biljettpriser under våren och turbulensen runt 
bussbolaget Arriva kan vara några av orsakerna till 
minskningen fram till maj månad. 

Jan Peter Pettersson, som är planeringschef på Länstrafiken, 
tror inte de låga resultatet beror på dessa faktorer utan istället 
är det på grund av lågkonjunkturen. 

- Arbetsresorna har reducerats till viss del och sedan har vi en 
del omstruktureringar och lite minskade elevunderlag i skolan. 
Nu ser vi att juni månad ser bättre ut än vad juni gjorde förra 
året, så kanske håller vi på att vända trenden säger Petersson 
 

 
Toni kommentar: 
Låt oss hoppas att dylika artiklar snart ur tiden när trafiken blir avreglerad kommer 
kunden kunna välja mellan olika företag med olika prissättning och standard. Med 
andra ord som vi får göra i andra sammanhang och snart kan svenska folket själv välja 
med vem man vill resa. Ännu ett steg bort från planhushållning och storebror som skall 
bestämma åt oss. 
 


