LEVANDE STÄDER

- att använda gaturummet till annat än bara biltrafik

LEVANDE STÄDER
I mars 2015 samlade Samot sina samarbetspartners för en
tvådagarskonferens i Lundsbrunn. Partnerdagarna är ett årligt
återkommande inslag och den här gången var temat Levande
städer. På följande sidor kan du läsa om de olika frågorna som
diskuterades och hur Samot och andra aktörer arbetar för en
bättre kollektivtrafik.

VARDAGSRESANDET PÅVERKAR VÅR LYCKA
Finns det lyckliga städer? Kan lycka ha att göra med tillgången till kollektivtrafik? Professor Margareta
Friman vid Samot har forskat i sambandet mellan livstillfredsställelse och det vardagliga resandet.

Under 2014 presenterades en studie från Storbritannien som
visar att personer som slutade köra bil och istället började gå,
cykla eller åka kollektivt upplevde större tillfredsställelse med
livet. I studien, som har fått stor uppmärksamhet, hade forskarna
följt 18 000 brittiska medborgare under en tioårsperiod.
Även i Sverige har det gjorts studier av hur livskvaliteten påverkas
av tillfredsställelsen i det vardagliga resandet. I april i år mottog
Samots föreståndare professor Margareta Friman det prestigefyllda
Håkan Frisinger-priset för sin forskning om just detta.
På partnerdagarna förklarade hon hur lyckan i livet och våra
arbetsresor hänger ihop.
– Tillfredsställelsen med våra resor har en direkt påverkan på
om vi känner oss stressade eller avslappnade. Ju längre resorna är
desto sämre mår vi. Man har tittat på samhällen där människor är
lyckliga och sett att de lever längre, är mer aktiva och mindre sjuka.
Lycka kan enligt Margareta Friman beskrivas som att känna mer
lust än smärta och att uppleva meningsfullhet i det vi gör. En
annan viktig ingrediens i lycka är den sociala interaktionen –
att vi känner förtroende för varandra.
– Förtroendet, den sociala interaktionen, kan underlättas eller
försvåras beroende på hur våra städer är utformade. En lycklig

stad är en stad som skapar möjlighet till socialt liv, säger hon
och fortsätter:
– Idag har vi mycket av en oplanerad stadsutbredning med
kontor, universitet och annat i externa lägen. Det gynnar
resandet med bil och i bilen är man ensam, där uppstår ingen
social interaktion. Att vi bygger som vi gör får konsekvenser för
livstillfredsställelsen.
Enligt Margareta Friman kan kollektivtrafik vara ett medel för att
uppmuntra förtroendet för varandra, och borde ligga till grund
för hur vi utvecklar staden.
En annan studie, som hon menar pekar på detta, gjordes
2013 i Minneapolis, cirka tio år efter att staden hade fått ett
högeffektivt Light Rail Trainsystem. Vid en jämförelse med
invånarna i grannstaden Saint Paul, som inte har samma typ av
kollektivtrafikkorridor, var Minneapolisborna mycket mer nöjda
med sitt vardagsresande.
– Nyckeln till ökat välbefinnande är att kunna röra sig fritt
och med kontroll i vardagen. Därför borde vi satsa mer på det
sömlösa resandet och jag tror att många är överens med mig om
att innovationstakten i kollektivtrafiken måste öka för att vi ska
nå dit, säger Margareta Friman.

MEGATRENDERNAS EFFEKT PÅ TRANSPORTSYSTEMET
Koncentrerade transporter, färre bilar i städerna och en ny era i stadsplaneringen. Det är vad vi har
att vänta oss i framtiden enligt Trafikverkets omvärldsanalys som presenterades på partnerdagarna.

Första gången som Trafikverket gjorde en omvärldsanalys
var 2010. De tydligaste megatrenderna då var bland annat
urbaniseringen, globaliseringen och att energianvändningen
minskar i Europa men ökar globalt.
Trafikverkets nya rapport som kom 2014 handlar också om
vad de stora trenderna får för effekt på transportsystemet.
Projektledare för omvärldsanalyserna är Susanne Ingo.
– För att Trafikverket ska kunna navigera rätt behöver vi ha
koll på framtiden. Rapporterna ska vara ett stöd för vardagsverksamheten men också för den långsiktiga inriktningen,
säger hon.
En av trenderna som rapporten uppmärksammar är mer
koncentrerade transporter vilket leder till att vissa delar av
transportsystemet utsätts för en allt hårdare belastning, medan
trycket förblir ungefär lika högt eller minskar på andra ställen.
– Det har att göra med urbaniseringen. Trafiken tätnar på ställen
som på tillfartsvägarna till stora städer, hamnar och terminaler
men minskar eller förblir den samma på andra delar. Vi får vänja
oss vid att olikheterna i Sverige ökar, säger Susanne Ingo.
Rapporten konstaterar också att det blir allt viktigare hur de olika
transportslagen knyts ihop fysiskt och informationsmässigt. En
annan trend är att bilen får en ökad betydelse på landsbygden,

men prioriteras bort i städer till förmån för gång-, cykel- och
kollektivtrafik.
Susanne Ingo kan även se en ny era i stadsplaneringen där
begreppet attraktiva städer tar allt större plats.
– Städerna förtätas och människans roll i den byggda miljön har blivit
mycket viktigare än tidigare, staden som mötesplats där vi träffas och
umgås spelar en allt större roll, säger hon och fortsätter:
– I USA använder man sig av begreppet ”livability” som
handlar om att använda gaturummet till annat än bara biltrafik
och att man ska kunna ha ett meningsfullt vardagsliv utan
att vara bilberoende. Det har blivit väldigt stort i USA och är
ett spännande sätt att jobba på där man sprider kunskap och
erfarenheter i olika nätverk med hjälp av internet.
Två andra megatrender som tas upp i rapporten är dels ökade
incitament för att minska både utsläpp och energianvändningen,
dels att digitaliseringen får en genomgripande verkan.
– Det forskas mycket på automatiserade fordon och vi frågar oss
när det kommer att slå igenom. Digitaliseringen påverkar också
utvecklingen av exempelvis biljett- och informationssystem i
kollektivtrafiken.

BOK OM STÄDER FÖR MÄNNISKOR
På partnerdagarna redogjorde Bo Enquist, forskare och vice föreståndare vid Samot, för sin
bok Städer för människor. Boken är en jämförelsestudie kring transformativa förändringsoch samverkansprocesser av hållbara persontransporter för levande och attraktiva städer
med fokus på de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Frågeställningar
som tas upp är bland annat: Vilken stad håller på att växa fram som tar sin utgångspunkt i
människor och deras behov av mobilitet? Vilka utmaningar finns kring människors rörlighet i
staden där hållbara transportslag som kollektivtrafik, cykel och gång prioriteras i stadsrummet
på bekostnad av bilen? Åtta internationella jämförelsestudier som utmanar den svenska
kontexten har också tagits fram och presenteras i boken. Städerna som har studerats är
Freiburg, Zürich, London, Paris, Dublin, Singapore, Kapstaden och Buenos Aires.
Boken görs i samverkan mellan Trafikverket och Samot och är även en del i processen kring
Trafikverkets roll i ett nytt affärs-‐ och samverkanslandskap. Städer för människor kommer att
finnas för beställning hösten 2015.

HUSHÅLL FICK TILLGÅNG TILL TRANSPORTSMÖRGÅSBORD
Ta kontroll över dina resor och slipp problemen med att äga en bil. 70 hushåll i Göteborg fick testa
hur det skulle vara att leva utan egen bil och istället abonnera på alternativa transportsätt med
mobilitetstjänsten UbiGo.

UbiGo är en ny typ av resetjänst som testades sammanlagt ett
halvår under 2013 och 2014. Tjänsten innebar att hushållen
fick ett skräddarsytt abonnemang som gav dem tillgång till
kollektivtrafik, lånecyklar, bilpooler, hyrbilar och taxi. Resorna
betalades med ett klippkort i mobilen.
Varje månad fick hushållen en samlad faktura och kunde
jämföra kostnaden med att äga en bil. I genomsnitt betalade
de 1 400 kronor per månad för tjänsten.
Till tjänsten hörde ett bonussystem som innebar att ju mer
hållbart de reste ju fler bonuspoäng fick de. Poängen kunde
sedan växlas in mot varor eller tjänster. Dessutom hade de
tillgång till support dygnet runt på ett och samma telefonnummer oavsett vad det gällde.
Projektet delfinansierades av Vinnova och engagerade ett
tiotal parter från näringslivet, akademin och myndigheter
hemmahörande i Västra Götalandsregionen.
– Samtliga aktörer ville se om det gick att skapa en sådan
här mobilitetstjänst och om det fanns något intresse hos
hushållen, berättade Åsa Hult, från Västra Götalandsregionens
kollektivtrafiksekretariat, på Samots partnerkonferens.
Enligt Åsa Hult var UbiGo inte bara en ny tjänst utan också
en affärsmodell.
– För underleverantörerna, alltså biluthyrningsföretagen med
flera, handlade det om att kunna sälja sina tjänster i stora volymer.

För Göteborgs Stad var målet dels att få fler att åka kollektivt, dels
att minska antalet personbilar och att stödja gröna företag.
I försöket ingick 70 testhushåll som fick skriva resedagböcker,
svara på enkäter och bli intervjuade. Målgruppen blev bredare
än vad man hade förväntat sig, förklarar Åsa Hult.
– Vi sökte bilägare som ville pröva att leva utan egen bil, men
majoriteten av hushållen som anmälde sig hade inte bil. Anledningen
till deras intresse för tjänsten var bland annat att de ville få tillgång till
bil. Men det gjorde bara projektet ännu mer spännande.
När testperioden var slut kunde 80 procent av hushållen tänka
sig att fortsätta med tjänsten om den hade funnits.
– De tyckte att det var praktiskt och bekvämt med det transportsmörgåsbord som tjänsten erbjöd. De blev också mer medvetna om
sitt resebeteende och uppskattade att få pröva nya transportsätt.
Nu har Västtrafik tagit över stafettpinnen för att arbeta vidare
med en kombinerad mobilitetstjänst liknande UbiGo. Fast först
måste ett antal knäckfrågor lösas, menar Åsa Hult.
– En sådan fråga är om tjänsten bara ska vara till för hushåll
som bor centralt med närhet till kollektivtrafik eller om den kan
utvidgas till hushåll utanför staden. En annan fråga är om det går
att få en prisnivå på abonnemanget som passar alla plånböcker.
Så - fortsättning följer.

DIGITAL MEDBORGARDIALOG ENGAGERADE MÅNGA
Drygt 1 100 personer deltog när Västra Götalandsregionen genomförde en digital medborgardialog om strategiska kollektivtrafikfrågor. Resultatet kommer att bli underlag för nästa regionala
trafikförsörjningsprogram.

Den digitala medborgardialogen genomfördes hösten 2014 och
gick ut till Västra Götalandsregionens 49 kommuner.
– När de första trafikförsörjningsprogrammen kom 2012 pekade
bland annat Sveriges Kommuner och Landsting på vikten av att
ta hänsyn till vad invånarna tycker och utgå från deras situation
och resande. Detta tog våra politiker fasta på och gav oss en
signal om att vi måste jobba mer med medborgardialoger,
förklarar Maria Larsson vid Västra Götalandsregionens
kollektivtrafiksekretariat.
Genom att föra dialogen digitalt ville man försöka nå ut till
fler invånare än vid fysiska möten där barnfamiljer och unga
människor ofta är underrepresenterade. Och responsen blev
överraskande stor. 1 100 personer svarade på dialogen, lika många
män som kvinnor.
– Det handlar om att stärka demokratin och skapa förutsättningar
för engagemang hos invånarna. En dialog av det här slaget kan
också ge bättre förståelse hos invånarna om vad vi håller på med i
kollektivtrafiken, säger Maria Larsson.
De flesta deltagarna var mellan 30 och 49 år och bodde utanför
tätorterna. Frågorna som de fick svara på handlade om allt från
kollektivtrafikens utbud och biljettpriser till förnybara bränslen
och anpassning till funktionsnedsatta personer.

För att svara fick deltagarna dra i ett reglage och kunde samtidigt
se hur kostnaderna påverkades beroende på om de ville öka eller
minska satsningarna. Svaren jämfördes också med politikernas
mål för kollektivtrafiken.
Fler än hälften valde att behålla eller förbättra dagens utbud vilket
gav en bra måluppfyllelse. Generellt ledde prioriteringarna till
stora kostnadsökningar.
– Det visar att det finns ett stöd för att utveckla kollektivtrafiken.
Vissa fick kostnader som är 50 procent högre än idag, men
kompenserade dem med prishöjningar på biljetterna.
Deltagarna fick också möjlighet att lämna kommentarer. Många
handlade om kollektivtrafikens roll i samhällsutvecklingen och
graden av skattesubventioner.
– Kommentarerna låg på en hög nivå vilket är ett tecken på att det
går att diskutera strategiska frågor digitalt, avslutar Maria Larsson.

UTBILDNING FÖR ETT BÄTTRE BEMÖTANDE I FÄRDTJÄNSTEN
I syfte att förbättra kundbemötandet har Färdtjänsten i Göteborg haft seminarier och utbildningsdagar
för såväl förare som för personalen på beställningscentralen.

Färdtjänsten i Göteborg mäter regelbundet hur nöjda resenärerna
är med hur de blir bemötta. Bland annat intervjuas sju personer
varje dag om hur de upplevde sin senaste resa. Betygen har
oftast varit höga, men efter att ha sett en vikande trend gav
färdtjänstnämnden förra året i uppdrag till förvaltningen att
förbättra bemötandet.
På Samots partnerdagar berättade kommunikationschefen Eva
Rödsta om hur man har arbetat för att få personalen att känna
sig tryggare i sina yrkesroller.

– De har kommit med berättelser om hur de gör och kunnat tipsa
varandra, säger Eva Rödsta.
Färdtjänsten har även haft två uppskattade utbildningsdagar för
alla som arbetar i call-centret och tar emot bokningar.
– De får ofta frågor om verksamheten och då är det bra om de vet
vad de ska svara. Därför ordnade vi utbildning för dem också.

– Vi har ordnat flera olika seminarier som bland annat har handlat
om besvärliga kunder och hur man ger ett gott bemötande.

Som ett ytterligare led i arbetet med att ge ett bättre bemötande
har Färdtjänsten i Göteborg höjt kraven på utbildning och
kompetens hos förarna i en upphandling med planerad avtalsstart
i juli 2016.

Sammanlagt har 900 förare utbildats av FoU Väst. Istället för
pekfingrar har de fått möjlighet och utrymme att diskutera vad
som är ett gott bemötande. De har också kunnat ge exempel på
hur de själva hanterar missnöjda kunder.

– I det avtalet har vi också krävt bättre villkor för förarna med till
exempel minimilöner. Vi kommer även att öka uppföljningen av
att trafikföretagen efterlever avtalen som vi har med dem, säger
Eva Rödsta.

FORSKAR OM SAMSPELET MELLAN KUND OCH FÖRARE
I samarbete med Färdtjänsten i Göteborg ska forskare vid Samot närmare studera hur
samspelet mellan förare och resenärer påverkar båda parters välbefinnande.

Projektet drivs av forskarna Nicklas Salomonson och Per
Echeverri. Som ett första steg har de gått igenom färdtjänstens
resvaneundersökningar med öppna frågor om vad kunderna
tycker är ett bra bemötande.
– Många tycker det är viktigt att föraren är glad, ger ett lugnt
och tryggt intryck och har tålamod. De vill också att föraren
hjälper till och gör sitt yttersta för att lösa problem, säger Nicklas
Salomonson.
Vid frågor om beställningscentralens mottagande ansåg en
stor andel av resenärerna att omhändertagande och tydlig
kommunikation var det viktigaste.
– För dem som inte kan resa med kollektivtrafiken är färdtjänsten
ofta det enda sättet att ha ett vardagsliv. Samtidigt har de begränsade
möjligheter att påverka tjänstens utformning, de kan inte heller
anlita andra färdtjänstföretag om de skulle vara missnöjda.
Bemötandet påverkar hur de mår, därför är det så viktigt.

Samot och färdtjänsten har även valt att ha med förarperspektivet
i projektet. Nicklas Salomonson förklarar varför.
– Även förarna är utsatta eftersom de måste kunna hantera alla
möjliga situationer som kan uppstå i mötet med resenären.
Samtidigt har de oftast begränsade möjligheter att få stöd inifrån
organisationen.
Enligt Nicklas Salomonson har förbättringar av människors
välbefinnande genom tjänster pekats ut som ett angeläget
forskningsämne, inte bara i färdtjänsten utan på många områden.
För att få svar på frågan om vad som sker i mötet mellan
resenärer och förare, och vad som kännetecknar en lyckad och
värdeskapande interaktion, ska han och Per Echeverri dels göra
ett antal färdtjänstresor, dels intervjua både resenärer och förare.
Samtliga trafikföretag som kör för Färdtjänsten i Göteborg är
involverade och positivt inställda till projektet.

KUNDEN KAN BÅDE STYRA OCH STYRAS
Sedan starten har Samot försökt lyfta fram kundperspektivet som en möjlig och önskvärd drivkraft
för branschens utveckling.

Kundperspektivet har alltid varit det centrala i Samots
forskning. Av en enkät som forskare på Samot har gjort
framgår det att kollektivtrafikanställda numera också
tycker att kundperspektivet är viktigt.
– Kundtänkandet är inte längre något främmande för
kollektivtrafikbranschen utan något som man har tagit till
sig. Det verkar ha fått genomslag på alla nivåer, förklarar
forskaren Markus Fellesson som höll ett föredrag om
tjänstesynsätt och kundperspektivet på partnerdagarna.

Göteborg och där kunderna kunde abonnera på och välja
bland olika transportslag.– Det projektet visade också hur
kundorientering kan fungera i ett större perspektiv där det inte
längre handlar om att tillfredsställa individuella kundbehov
utan snarare om att bidra till en hållbar utveckling av regioner
och städer. Genom att lyssna på kunden kan man utveckla
verksamheten, men det betyder inte att man alltid måste låta
kunden styra utvecklingen. Ibland behöver man istället försöka
utveckla kunden på ett sätt som är bra för helheten.

En viktig del i att vara kund är att ha möjligheten att göra val
utifrån sina behov och önskemål. Kunden är kung brukar man
säga. Men det gäller inte alltid i kollektivtrafiken där den enskilda
kundens frihet är begränsad och där han/hon måste rätta sig efter
hur trafiken är organiserad och fungerar rent praktiskt.

Enligt Markus Fellesson går det att stimulera en efterfrågan
som inte bara uttrycker individuella behov utan också
samhälleliga ambitioner och prioriteringar, detta genom att
ändra förutsättningarna för vad som uppfattas som möjligt att
välja, till exempel genom att utveckla utbudet och det sätt som
det presenteras på.

– Trots det går det att ge resenären inflytande och kontroll,
till exempel genom tillägg och valmöjligheter inom de ramar
som systemen ställer upp, säger han och ger som exempel
mobilitetstjänsten UbiGo, som prövades under ett halvår i

– I takt med att kollektivtrafiken i allt högre utsträckning ses
som ett offensivt verktyg i samhällsbyggandet är detta en form
av kundorientering som kommer att få ökad betydelse framöver,
avslutar han.

VAD HÄNDER MED SAMOT?
Efter snart tio år som forskningscentrum har det blivit dags att fundera
på hur Samot ska gå vidare.

Samot bildades 2006 som ett Vinn Excellence Center. Med det menas att forskningsverksamheten finansieras av Vinnova och drivs i samverkan mellan näringsliv, offentlig
verksamhet och universitet. Programmet är tioårigt vilket innebär att det löper ut hösten 2016.
Så, vad händer nu?
Ända sedan starten har tjänsteperspektivet i kollektivtrafiken varit en viktig utgångspunkt för
forskningen inom Samot. Hur använder människor kollektivtrafiken? Hur ser organisationen
bakom kollektivtrafiken ut och kan den förändras? Är regelverket anpassat till vad
medborgaren behöver?
Samverkan med praktiken har resulterat i många intressanta frågeställningar som Samots
forskare har tagit under luppen och fördjupat sig i. Nyfikenhet och olika intressen har lett till
nya insikter och förändringar.
Innebär det att kunskapsbehovet är fyllt nu? Nej, fortfarande återstår en mängd spännande
områden som vi behöver veta mer om. Nya viktiga teman kan bli grunden för en ny ansökan
till Vinnova. Eller kanske ska vi bilda nya partnerkonstellationer utanför Samots ramar?
Du och våra samarbetspartners kan vara med och forma vår framtid.
Hör gärna av dig till oss med idéer om hur vi tillsammans kan gå vidare.
Margareta Friman
Föreståndare Samot
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GEMENSAM UTVECKLING FÖR BÄTTRE KOLLEKTIVTRAFIK
Läs om hur forskare och partneraktörer i Samot
arbetar för en bättre kollektivtrafik.

Samot, Karlstads universitet, 651 88 Karlstad, 054 700 10 00, samot.kau.se

