KVALITETENS ROLL FÖR HELHETSUPPLEVELSEN I KOLLEKTIVTRAFIKEN

KVALITETEN SPELAR ROLL
För att nå målet med ett fördubblat kollektivtrafikresande gäller det att inte bara locka nya resenärer utan också att
behålla de befintliga. I utvecklingen av en attraktiv kollektivtrafik har det därför blivit allt viktigare med kunskap
om vad kvaliteten betyder för resenären.
I forskningen kan man se en ökning av studier som fokuserar på kollektivtrafikens kvalitet, reseupplevelser och nöjda
resenärer. Innehållet i den här broschyren bygger på en översikt av dessa studier i rapporten Kollektivtrafik, kvalitetsupplevelse och resenärsinformation – en kunskapssammanställning som är producerad av SAMOT
i samarbete med professor MariAnne Karlsson på Chalmers Tekniska Högskola.
Den slutsats som forskningen kan dra är att resenärernas tillfredsställelse med kvaliteten har konsekvenser för
användningen av kollektivtrafiken. Det innebär att ett kollektivtrafikföretag som planerar att investera i kvalitetshöjande åtgärder bör veta vilka satsningar som ger vilka effekter för att kunna fatta rätt beslut. Att en insats har
varit framgångsrik på ett ställe betyder inte med automatik att den är det på ett annat. Alla åtgärder är beroende
av målgrupp och andra omständigheter och bör därför prövas noga.
På följande sidor ger vi en översikt av den forskning som finns om hur olika kvalitetsattribut bidrar
till resenärernas helhetsupplevelse av kollektivtrafiken. På slutet tar vi också upp några områden där
vi anser att det krävs ytterligare forskning.
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Rapporten Kollektivtrafik, kvalitetsupplevelse och resenärsinformation – en kunskapssammanställning ingår i
en serie forskningsprojekt i den västsvenska noden för kunskapsutveckling inom kollektivtrafik. Noden stöds av
Vinnova och samarbetar med det nationella kunskaps- och kompetenscentrumet K2. Förutom SAMOT medverkar
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Universitet, Viktoria Swedish ICT och Västra Götalandsregionen. Övriga
forskningsprojekt i noden är: Forskning om tillgänglighet, mobilitet och it-baserade tillgänglighetsverktyg för
kollektivtrafikplanering, Building Digital City Infrastructures A theory of triggers samt Kunskapssammanställning:
Digitalisering och innovation i kollektivtrafiken.

VILL DU LÄSA HELA VÅR RAPPORT? DÅ FINNS DEN ATT LADDA NER PÅ SAMOT.KAU.SE UNDER PUBLIKATIONER.

NÖJDA ANVÄNDARE RESER MER
Flera studier visar att komfort har stor betydelse för resenärernas tillfredställelse med kollektivtrafiken. Komfort kan handla
om många olika saker som sittplatsens utformning, buller,
vibrationer eller lukter. Nya och moderna fordon värderas ofta
högt, bland annat för att de brukar ha god luftkonditionering
och lågt insteg. Många resenärer upplever dessutom en större
trygghet och minskad risk för att bli inblandade i trafikolyckor
eller utsättas för brott när de reser med nya fordon.
Förarens körstil och bemötande har också effekt på komforten. Liksom trängsel. Många resenärer beskriver det som
direkt obehagligt att behöva trängas med andra. Trängsel och
byten mellan färdmedel kan enligt forskningen leda till att
kollektivtrafiken upplevs som besvärlig att använda. Enkelhet, som till exempel ett integrerat biljettsystem, bidrar till en
högre grad av tillfredsställelse vilket i sin tur innebär en ökad
användning av kollektivtrafiken.
Forskare har även tittat på hur användarnas sinnen tilltalas
av design och estetik. Modern design på fordon, stationer
och väntrum har visat sig ha en positiv påverkan på tillfredsställelsen. För ett stort antal resenärer är också rena
sittplatser och fönster en viktig kvalitetsaspekt, liksom att
bussar och vindskydd är fria från graffiti.

Något som man pratar mycket om i kollektivtrafiken är
pålitlighet. Olika studier bekräftar att låg pålitlighet bidrar
till en förlust av passagerare. Framför allt upplevs kollektivtrafiken som opålitlig vid brist på information om avgångsoch ankomsttider. Om opålitlighet dessutom kombineras
med långa väntetider sjunker tillfredsställelsen ännu mer.
Men ofta är det inte väntetiden i sig som är problemet utan
osäkerheten kring om fordonet överhuvud taget ska komma.
Ett vanligt skäl till varför bilister väljer bort kollektivtrafiken
är just bristen på information.
Av forskningen framgår tydligt att hög hastighet med
förkortad restid är positivt för helhetsupplevelsen. Restider betraktas normalt som en kostnad av resenären och
kollektivtrafikens restider förs ofta fram av bilisterna som
ett hinder för byte av färdmedel. Forskningen visar dock
att bilisterna ofta gör felbedömningar av restiden till förmån för den egna bilen.
Kort restid är en faktor som attraherar användaren medan
långa restider påverkar resenärernas tillfredsställelse negativt
och skapar stress och ångest. Restiden ökar när många samtidigt ska av och på fordonet så därför bör man arbeta med att
försöka minska trängsel parallellt med andra restidsbesparingar.

Hur bilister ska kunna attraheras är även en fråga om tillgänglighet, att det ska vara enkelt att nå kollektivtrafiken. Enligt
forskare handlar tillgänglighet lika mycket om avståndet till
hållplatsen som att det ska vara okomplicerat att stiga ombord.
Ett sätt att förbättra tillgängligheten och öka resenärernas
kvalitetsupplevelse är att optimera antalet busshållplatser. För
att minska stress och restider i samband med byten bör också
anslutningar placeras bredvid varandra.
Oftast är biljettpriset inte avgörande för om man väljer att åka
kollektivt eller inte. Men många bilister hävdar att lägre biljettpriser skulle få dem mer motiverade att ställa bilen. Av olika
studier framgår samtidigt att de som reser med kollektivtrafiken kan tänka sig att betala ett högre biljettpris för att
få ökad pålitlighet eller andra förbättringar.

Upplevda

Fysiska

Försök med gratis kollektivtrafik har visat att det främst är
redan befintliga resenärer som ökar sitt resande på bekostnad
av cykling och gång. Däremot har begränsade försök med
gratis kollektivtrafik attraherat bilister, som även efteråt
har fortsatt att använda tjänsten. Av olika studier framgår
det dock att det inte är priset utan andra kvalitetsattribut
som avgör om resenärerna stannar kvar.
På samma sätt leder inte högre turtäthet automatiskt
till nöjdare resenärer, enligt en svensk studie, eftersom
andra kvalitetsdimensioner också påverkar användarens
tillfredsställelse.

ATTRIBUT

DEFINITION

Komfort

Fordonets komfort inklusive tillgång till säten, ljudnivåer, förarens körstil och
inomhusklimat

Säkerhet

Trafikolyckor och personlig säkerhet

Enkelhet

Enkelhet i användning inklusive hur det bidrar till enkel rörlighet

Estetik och design

Fordonens, stationers och vänteområdens attraktivitet

Pålitlighet

Matchning mot aktuell tidtabell

Frekvens

Antalet avgångar under olika tider på dygnet

Restid

Den tid som spenderas från start till mål

Tillgänglighet

Tillgänglighet till antal destinationer och människor

Pris

Monetär kostnad för att resa

Enkelhet vid byten

Bytespunkter inklusive väntetider

Fordonets utformning

Fysisk och teknisk utformning inklusive fel hos fordonet

Information

Information om avgångs-/ankomsttider, rutter och byten

Forskare delar gärna upp kvaliteten i upplevda och fysiska attribut. Upplevda kvalitetsattribut går att mäta genom att
resenären iakttas direkt eller indirekt. Ett exempel är när effekten av nya stolar i fordonet följs upp med mätningar om
hur resenären upplever kvalitetsförbättringen. Fysiska attribut kan däremot värderas utan att resenären blandas in, till
exempel när man gör förändringar av tidtabellen. Utifrån de studier som görs före och efter kan man dra slutsatser om
resenärens användande av kollektivtrafiken har påverkats av tidtabellsförändringarna.

Information kan delas in i statisk och dynamisk. Statisk information är oföränderlig och gäller för längre tidsperioder som
till exempel i reseplanerare och tryckta tidtabeller. Exempel på
dynamisk information är realtidsinformation och information
som förmedlas via högtalare vid hållplatser.

INFORMATIONSBEHOVET ÄR LIKA STORT HOS ALLA
Information är en viktig faktor som påverkar resenärens
möjlighet att genomföra en resa med kollektivtrafiken och
upplevelsen av den.
Alla användare av kollektivtrafiken, oavsett om de är
vaneresenärer eller sällanresenärer, ställs inför samma
frågeställningar när de reser. Behovet av information
är inte mindre bara för att man ofta åker kollektivt
utan beror på andra faktorer – hur känd resvägen är,
om resan sker under tidspress, hur komplext kollektivtrafiksystemet är och i vilket skede av resan som personen
befinner sig i.
Tillgång till information hjälper resenären att planera
och genomföra sin resa. Ett vanligt skäl till varför bilister
väljer bort kollektivtrafiken är just bristen på information.
Enligt forskningen kan en redan negativ inställning till
färdmedlet ytterligare förstärkas om informationstjänsterna
är svåra att förstå.
Utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologi, IKT, går snabbt och har gett nya tjänster som
reseplanerare och realtidsinformation. Forskning visar att
resenärer i allmänhet är positiva till realtidsinformation. De
känner sig tryggare och upplever att väntetiden blir kortare
på hållplatser med realtidsinformation. De kan också utnyttja väntetiden mer effektivt. Realtidsinformation gör även att
kollektivtrafiken upplevs som mer tillförlitlig vilket leder till
att den utnyttjas i högre utsträckning.

En rad studier pekar också på att betalningsviljan ökar med
tillgången till information. I en Göteborgsstudie tillfrågades
resenärer om deras uppfattning av reseplanerare på nätet.
Svaren visade att resenärerna upplevde ökad kontroll och
att valet mellan olika resealternativ blev enklare. Väntetiderna minskade också och resandet blev mer effektivt.
Ett flertal studier som har handlat om att försöka utvärdera
resenärens användning av och inställning till e-tjänster som
reseplanerare visar att användargränssnittet är en viktig faktor.
Till exempel har valet av fonter, textstorlek, symboler,
upplösning, färger och kontraster betydelse för hur lätt eller
svårt det är att uppfatta informationen. Andra faktorer som
spelar in är vilka begrepp som används och i vilken ordning
som informationen presenteras. När det gäller monitorer
och displayer är det också viktigt var de placeras.
Enligt en studie av hur maximal information kan presenteras med ett minimalt antal tecken vid förseningar och
ändrade linjedragningar blir informationen bäst om den delas
upp i fyra steg. Det första steget är att ange orsaken till
förseningen, sedan vilka linjer och hållplatser som berörs.
Därefter informerar man om vilka resealternativ som finns
och till sist om störningens varaktighet. På det här sättet
kan informationen ge stöd åt olika kategorier av resenärer.
Forskare har också jämfört olika presentationsformer för
när fordonet kommer till hållplatsen. Bäst förstår resenären
systemet med ”antal minuter kvar” till nästa avgång.

I forskningen ser man att informationen har två funktioner. Den ena är att reducera resenärens osäkerhet i
varje situation som innebär ett val. Den andra är pedagogisk och ska göra det enkelt för resenären att lära
sig transportsystemets principer inför fortsatta resor. Båda funktionerna bygger på att informationen är
komplett, aktuell, begriplig och utformad på ett enhetligt och överskådligt sätt.

HAR VI ALLA SVAREN NU?
Antalet studier som fokuserar på nöjda resenärer har ökat både i Sverige och internationellt vilket visar att kvalitet är ett angeläget ämne. Men fortfarande återstår det
flera viktiga frågor att besvara. Nästa utmaning för forskningen är att klargöra vilka
kvalitetsaspekter som är avgörande för byte från mindre till mer hållbara färdmedel.
Sedan lång tid tillbaka vet vi att information, framför allt IKT-medierad information, har
stor betydelse för resenärens upplevelse av kollektivtrafiken. När kollektivtrafikföretag
inför reseplanerare och realtidsinformation brukar satsningarna motiveras med att de
minskar resenärens osäkerhet och ökar resandet. Men inte ens forskarvärlden vet särskilt
mycket om resenärernas behov av tjänsterna och vilka effekter som tillgången till IKTmedierad information har haft på det faktiska resandet.
För att kunna motivera bilister att bryta sina vanor och börja åka kollektivt bör fortsatt forskning försöka förstå vilka effekter som beror på information och vilka som
är resultatet av andra åtgärder.
Då vet vi också vilka satsningar som behövs för att redan befintliga resenärer ska
vilja fortsätta att åka kollektivt.

”FORTSATT FORSKNING BÖR FÖRSÖKA FÖRSTÅ VILKA EFFEKTER SOM ÄR
RESULTATET AV INFORMATION OCH VILKA SOM KAN HÄNFÖRAS TILL
ANDRA ÅTGÄRDER.”
MariAnne Karlsson, professor i Människa-Tekniksystem, Chalmers Tekniska Högskola
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