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1 SAMMANFATTNING KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN 

1.1 Korta fakta 
Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och 

attitydundersökning som drivs och utvecklas av branschorganisationen Svensk 

Kollektivtrafik. Ipsos Social Research Institute ansvarar för undersökningens 

genomförande och den webbrapport som resultaten presenteras och analyseras i.  

 

Från och med november 2000 görs undersökningen månadsvis i syfte att löpande 

följa utvecklingen av kund- och marknadskapitalet. De som intervjuas i 

undersökningen är ett statistiskt urval av svenska folket mellan 15-75 år, både de 

som använder kollektivtrafiken och de som inte gör det. Sedan 2010 löper 

intervjuerna under samtliga av årets tolv månader, och inte som tidigare under 

enbart tio månader (då juli och december var undantagna). De intervjuade 

tillfrågas om sina åsikter om kollektivtrafiken där de bor samt om de gjorde någon 

resa dagen för intervjun, och hur de då reste.  

1.1.1 DELTAGARE 

Samtliga regionala kollektivtrafikhuvudmän utom de i Jämtland och Östergötland 

deltog i undersökningen 2012. Antalet intervjuer per deltagare varierar mellan  

1 200 och 9 000 per år.  

 

Under 2012 genomfördes totalt 51 183 intervjuer, varav 24 586 med kunder (reser 

minst varje månad). Antalet intervjuer för olika grupper fördelar sig enligt nedan:  

 

2012 Samtliga Andel Har rest Andel 
Andel 
rest 

Totalt 51 183 100 % 27 646 100 % 54 % 

Män 22 816 45 % 12 372 45 % 54 % 

Kvinnor 28 367 55 % 15 272 55 % 54 % 

Stadstrafik 21 717 42 % 11 927 43 % 55 % 

Regionaltrafik 29 466 58 % 15 717 57 % 53 % 

15-29 år 8 931 17 % 4 994 18 % 56 % 

30-34 år 13 392 26 % 7 812 28 % 58 % 

45-59 år 14 863 29 % 8 336 30 % 56 % 

60-75 år 13 997 27 % 6 502 24 % 46 % 

 

1.1.2 URVAL 

Urvalet är ett slumpmässigt hushållsurval. Fr.o.m. april 2009 drar vi urval utifrån 

postnummerområden specificerade från varje trafikhuvudman. Tidigare var det 

utifrån riktnummerområden, men eftersom de överlappar trafikhuvudmännens 

ansvarsområden i större omfattning än postnummer ändrades urvalsprincipen.  
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Urval av respektive individ som ska intervjuas sker enligt födelsedagsmetoden: i 

steg ett slumpas hushållen och i steg två slumpas den individ i hushållet som ska 

intervjuas (målgruppstillhörig som senast fyllde år).   

Antal kontaktförsök per person varierar men uppgår till minst tjugo innan någon 

registreras som bortfall. 

1.1.3 VIKTNING 

Ett av målen med undersökningen är att skapa referensvärden som speglar hur 

svenska folket bedömer kollektivtrafiken. Därför har resultaten för 

riksgenomsnittet viktats utifrån befolkningsmängden på kommunnivå (SCB) i 

respektive trafikhuvudmans ansvarsområde. Viktningen sker dynamiskt i 

webbrapporten beroende på profilinställning. Resultat på kommunnivå redovisas 

oviktade. 

 

I den tidigare webbrapporten skedde viktningen på länsnivå, varför jämförelser 

med siffror från 2009 och bakåt från den nya webbrapporten med siffror från den 

gamla webbrapporten kan ge vissa avvikelser. 

1.2 Frågeformulär 

1.2.1 ATTITYDFRÅGOR 

Frågorna i denna del är i sin tur uppdelade: 

 

 Ett område fokuserar på service och kvalitet, dvs. hur nöjd man är med hur 

vi utför de olika parametrar som tillsammans utgör kollektivtrafiken. Det 

är här kundnöjdheten analyseras.  

 

 Ett annat område behandlar kollektivtrafikens och trafikhuvudmannens 

varumärke. Här analyseras också vilka av varumärkesfaktorerna som 

påverkar resandet respektive nöjdheten samt vilka parametrar som driver 

de olika varumärkesfaktorerna.  

1.2.1.1 Svarsskala 

Påståenden och frågor i Barometern bedöms utifrån en femgradig skala där: 

 

5 = instämmer helt/mycket nöjd 

4 = instämmer delvis/ganska nöjd 

3 = varken instämmer/nöjd eller tar avstånd/missnöjd 

2 = tar delvis avstånd/ganska missnöjd 

1 = tar helt avstånd/mycket missnöjd 

 

Dessutom finns alternativet ”Vet ej” för alla påståenden och frågor. Resultaten 

som redovisas baseras på dem som svarat på den femgradiga skalan.  

 

I normalfallet varierar andelen ”Vet ej” för kunderna (reser minst varje månad) 

från noll till ett par procent, men för påståendena om lyhördhet och 

störningsinformation är den avsevärt högre beroende på att många upplever att de 
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inte kan ta ställning, förmodligen för att man inte har egen erfarenhet av kontakt 

med trafikhuvudmannen eller inte har råkat ut för någon störning. Andelen ”Vet 

ej” är genomgående något högre även för allmänheten. 

1.2.2 RESVANOR 

I juni 2009 infördes ett resvaneblock som fångar individens förflyttningar under 

en dag, i detta fall dagen före intervjun. När resvaneblocket infördes så togs ett 

antal frågor bort i frågeformuläret med resvanor. För att fastställa vilka frågor som 

skulle tas bort gjordes s.k. faktoranalyser och korrelationsanalyser. De frågor som 

sedan 2010 inte längre finns med överhuvudtaget listas nedan: 

 

4. nära till hållplatser och stationer 

7. hållplatser och stationer välskötta 

12. pålitligt att åka med bolaget 

20. socialt och trevligt  

21. miljövänligt 

25. uppmärksammat förbättringar 

B1-B6. Bilfrågorna  

 

1.2.3 TILLÄGGSFRÅGOR 

Alla deltagande företag har möjlighet att lägga till frågor utöver de ordinarie 

frågorna, vilket många också gör. Man kan välja att ställa tilläggsfrågorna under 

hela året, eller delar av det.  

1.3 Presentation av resultat 
Under 2009 fattades beslut om att byta den plattform som webbrapporten baseras 

på, och den nya rapporten presenteras med hjälp av Qlikview. Den nya 

webbrapporten gick skarpt i juni 2010.  

1.4 Resultatet i korthet 
Resultaten i Kollektivtrafikbarometern 2012 kan sammanfattas i följande punkter, 

inte helt olikt tidigare års resultat: 

Resvanor 

- Drygt hälften av alla resor sker som förare i bil. 

o bilresor som förare utgör en större andel av mäns resor än kvinnors och 

flitigast kör man bil i ålder 26-64 år. 

-  Drygt en av fem resor sker med kollektivtrafik. 

o kvinnor reser kollektivt i större utsträckning än män och yngres resor 

utgörs i stor utsträckning av kollektivtrafik, men redan från 20 års 

ålder ökar andelen resor med bil. 

- Nästan sju av tio resor betalas med periodkort. Knappt en av fem resor betalas 

med värde-/rabattkort och här ökar andelen resor som betalas på detta sätt med 

resenärens ålder. Andelen resor som betalas med SMS är låg totalt sett, men 
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har ökat med ca en procentenhet sedan 2011, vilket den också gjorde mellan 

2010 och 2011. 

- Drygt fyra av tio resor i kollektivtrafiken görs med stads-/lokalbuss och 

knappt en av fem med tunnelbana. Resandet med regionbuss avtar med 

stigande ålder. 

- Svensken reser framförallt till arbetet och för dagliga inköp 

o i kollektivtrafiken är de vanligaste ärendena till arbete och skola 

- De motoriserade resorna är lika långa i kilometer oavsett färdmedel, men 

restiden i kollektivtrafiken är längre 

Resvanor och kollektivtrafik 

- Andelen kunder är högst bland dem som rest med kollektivtrafik, 96 %, men 

även bland dem som kör bil finns kunder, där en av tre reser minst varje 

månad med kollektivtrafiken. 

- De som rest med bil som förare är mindre nöjda med trafikhuvudmannen 

oavsett om man är kund eller inte. 

- Det som har störst påverkan på hur ofta man reser med kollektivtrafiken att 

man vet hur man kan åka och att trafiken utgör ett reellt alternativ för resan. 

- De som rest med bil upplever sig ha sämst kunskap om och tycker inte att 

kollektivtrafiken är lika relevant som de som rest med övriga färdmedel 

- Vägen mot fördubbling kräver 

o att kollektivtrafikens attraktionskraft gentemot bilen ökar, vi måste 

skapa en trafik som är relevant och lätt att förstå och som upplevs 

enkel att använda 

o … och genom det få fler förvärvsarbetande män och kvinnor i ålder 

26-64 år som reser längre sträckor (> 1 mil) att ställa bilen oftare till 

förmån för kollektivtrafik och för kortare resor välja cykel eller gång 

om möjligt. 

o att kollektivtrafikens image/status höjs bland dem som idag inte reser 

så ofta med kollektivtrafik… 

Attityder 

- Kunder (reser minst varje månad) har generellt en mer positiv attityd till 

kollektivtrafiken än allmänheten i stort 

o men mönstret avseende bra och dåliga betyg följer varandra 

o information om förändringar och störningar tillsammans med 

lyhördhet är problemområden 

o avgångstider, linjesträckning, snabbhet samt enkelhet driver resande 

varför åtgärder här bör betala sig. Dessa faktorer driver dessutom även 

nöjdhet. 

Nöjdhet 
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Generellt har nöjdheten ökat jämfört med 2011. 

- Av svenska folket (allmänheten) är 51 % nöjda med trafikhuvudmannen.  

- Av kunderna, de som reser minst en gång i månaden, är 61 % nöjda med 

trafikhuvudmannen. 

- Kunderna (reser minst varje månad) är nöjda med sin senaste resa och resultatet 

visar att trafiken enligt kunderna fungerar bra. Att hela 80 procent ger betyg 

4+5 visar att entreprenörerna gör ett bra jobb! Däremot är nöjdheten med 

trafikhuvudmannen lägre vilket tyder på ett image- eller statusproblem. 
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2 RESVANOR OCH MARKNADSANDEL  
Från och med juni 2009 intervjuas de svarande om sina resvanor. 

Även om vi har siffror från 2009 (sju månader) är det 2010 som utgör basår för 

resvanornas förändring över tid.  

Om det nationella målet om en fördubbling av kollektivtrafikens marknadsandel 

ska kunna nås måste en långt större andel av befolkningen än idag resa med 

kollektivtrafiken samt ställa bilen oftare till förmån för cykel och gång.  

Kundunderlaget i kollektivtrafiken måste breddas och de som idag reser mer 

sällan eller aldrig måste öka sitt resande med kollektivtrafiken. 

2.1 Färdmedelsfördelning 
Drygt hälften av alla resor sker som förare i bil.  
 

 

Bas: 55 905 resor 

Som vi kan se ovan varierar resandet med olika färdmedel något över tid. 

Generellt under 2012 minskade resandet i kollektivtrafiken under juni till augusti 

– den period när en stor del av Sveriges befolkning tar ut semester. Under sista 

kvartalet 2012 var andelen resor med kollektivtrafik något högre än under resten 

av året. Jämfört med 2011 så var andelen kollektivtrafikresor densamma under 

kvartal 1, 2012. Däremot var andelen kollektivtrafik lägre under kvartal 2 och 

samma under kvartal 3 2012 jämfört med samma perioder 2011. Generellt så 

används moped/mc och cykel mer frekvent under sommarhalvåret, och 

kollektivtrafiken tappar andelar främst till cykel. De s.k. hållbara färdmedlen 

konkurrerar med varandra och tar också andelar av varandra beroende på om det 

är sommar eller vinter. Också bil som förare varierar något över tid, men är 

relativt sett mer konstant.  

Bilister är fast i starka vanor (som också bekräftats i andra studier) och här måste 

branschen arbeta med nya metoder för att förändra resvanorna. 

21% 

24% 

20% 

18% 

23% 

53% 

52% 

53% 

53% 

53% 

8% 

7% 

8% 

9% 

8% 

8% 
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10% 
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11% 
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9% 
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Av männens resor sker sex av tio som förare av bil 

jämfört med knappt en av två av kvinnornas resor. 

 

I ålder 26-64 år används bilen för sex av tio 

resor. En av tio resor görs som förare av bil i 

gruppen 15-19 år, och i gruppen 20-25 år har 

det ökat till drygt tre av tio. I gruppen 65-75 år 

görs drygt hälften av alla resor som förare i bil. 

 

 

 

 

En av fem resor sker med kollektivtrafik. 

Av kvinnornas resor sker knappt en av fyra 

med kollektivtrafik jämfört med en av fem av 

männens resor. Kollektivtrafikandelen av 

männens resor har ökat med närmare två 

procentenheter mellan 2011 och 2012, från 

17,70 till 19,70 %. Förändringen är signifikant 

på 95 procentsnivån, (och även 99,9 %). 

I åldern 26-75 år används kollektivtrafiken för 

knappt en av sex resor, medan gruppen 15-19 

gör drygt en av två resor med kollektivtrafik. I 

gruppen 20-25 år har det minskat till fyra av tio resor.  
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2.2 Ärendefördelning 
När vi reser gör vi det i olika syften, och arbetsresor dominerar bilden: en av tre 

resor är till arbetet. Hemresor utgör ca fyra av tio av alla resor, men vi har 

exkluderat dem vid analys av vilka ärenden som görs. Ju lägre andel hemresor, 

desto effektivare resmönster, dvs. att man gör mer än ett ärende innan man åker 

hem igen. Att fyra av tio av alla resor går till bostaden är normalt. 

 

 
 

              Bas: 33 479 resor (exkl. hemresor) 

 

En större andel av männens resor går till jobbet jämfört med kvinnors, och i ålder 

26-64 år görs fyra av tio av samtliga resor till arbetet. Jämfört med 2011 så har 

andelen resor till arbete minskat med två procentenheter för både män och 

kvinnor. Förändringarna är signifikanta på 95 procentsnivån för båda könen. 

Antalet sysselsatta i Sverige har under denna period ökat, men det har även 

andelen arbetslösa gjort, enligt SCB:s siffror. 

 

Dagliga inköp utgör drygt en av sex av alla 

resor. I ålder 65-75 år utgör dagliga inköp 

knappt en av tre resor, vilket är en naturlig 

följd av att många gått i pension och inte 

längre gör resor till jobbet. De dagliga inköpen 

blir då det dominerande ärendet.  

Hämtar och lämnar barn gör man i ålder 26-44 

år. Det är en större andel av kvinnornas alla 

33% 
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resor som görs för att hämta och lämna i barnomsorg jämfört med männens resor. 

En av tio resor i ålder 15-25 och 65-75 år är för att hälsa på vänner och bekanta, 

att jämföra med en av tjugo resor i ålder 26-64.  

 

Ser vi till olika färdmedel, skiljer sig de fyra vanligaste ärendena något åt.  

I kollektivtrafiken är vid sidan om resor till arbetet resor till skola vanliga. Inköp, 

dagliga och övriga, görs framförallt med bil. Övriga inköp avser andra inköp än 

de man gör till vardags. Jämfört med 2011 så har dagliga inköp med cykel 

kommit upp som ett av de fyra vanligaste ärendena. Intressant att notera är att vid 

resor med taxi så är det resor till nöjen som på första plats följt av tjänsteresa. 

Taxi utmärker sig här genom att tydligt avvika från övriga avseende i vilket syfte 

man reser. 

2.3 Restid och reslängd 
Resornas längd i minuter är i princip desamma, 

oavsett kön eller ålder, men skiljer sig åt 

avseende färdmedel. Sex av tio resor med bil som 

förare är 20 minuter eller kortare, men endast tre 

av tio kollektivtrafikresor.  

Hälften av resorna med kollektivtrafik är mellan 

21 och 60 minuter långa, men endast tre av tio 

bilresor tar lika lång tid. 

 

 

 

Fördelningen av resornas längd i kilometer är i princip 

desamma oavsett färdmedel, utom för cykel och gång, 

där majoriteten av resorna är fem kilometer eller 

kortare, ca nio av tio resor. Kvinnor har en något större 

andel korta resor jämfört med män. Äldre, 65-75 år, gör 

något större andel korta resor jämfört med gruppen 15-

64 år. Bland dem som är 65+ är en av två resor fem 

kilometer eller kortare. 
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2.4 Resor med kollektivtrafik 

2.4.1 KOLLEKTIVT FÄRDMEDEL 

Drygt fyra av tio av alla resor i kollektivtrafiken görs med stads-/lokalbuss.  

Något större andel av männens resor sker med pendeltåg, och större andel av 

kvinnornas med stads-/lokalbuss. I åldern 26-64 år görs större andel resor med 

pendeltåg jämfört med yngre och äldre. Yngre 15-19 år och äldre 65-75 år 

använder stads-/lokalbuss för hälften av sina kollektivtrafikresor. Resandet med 

regionbuss avtar med åldern, från att vara en av fem resor bland dem som är 15-19 

år, till en av tio resor bland de äldre. 

2.4.2 BETALSÄTT 

Mer än sex av tio resor i kollektivtrafiken görs med periodkort. Något större andel 

av kvinnornas resor än av männens betalas med periodkort. Männen har en större 

andel resor betalda med SMS än kvinnorna. Männens andel av resor betalda med 

SMS har ökat med dryga två procentenheter jämfört med 2011. Ökningen är 

signifikant. Också yngre, upp till 25 år betalar i större utsträckning än övriga 

åldersgrupper med SMS. Främst har ökningen skett i gruppen 20-25 år. 

Användningen av värde-/rabattkort ökar i takt med ålder. Särskilt tydligt är det i 

gruppen 65-75 år där knappt en av tre resor görs med värde-/rabattkort. Denna 

andel har emellertid minskat med sex procentenheter jämfört med 2012. 

Förändringen är signifikant. 
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2.5 Kollektivtrafikens marknadsandel 
Branschens definition av kollektivtrafikens marknadsandel exkluderar cykel, 

gång, skolskjuts, färdtjänst, flyg, bilfärja samt annat från basen för beräkningen. 

 

Kollektivtrafik definieras som kollektivtrafik och taxi och privata motoriserade 

resor består av bil, förare och passagerare, samt moped/MC. Se illustration över 

vad som ingår i basen nedan: 

 

 

 

 
 

 

 

Genom att beräkna marknadsandelen med denna bas ger en ökning av cykel och 

gång på bekostnad av bil en ökning av marknadsandelen för kollektivtrafik.  

 

2012 beräknas kollektivtrafikens marknadsandel till 25,9 % för riket som helhet 

(privat motoriserad 74,1). Jämfört med 2011 är detta en liten ökning. 
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Marknadsandelen varierar stort mellan olika län.  

 
 
Jämtlands och Östergötlands län deltar ej i undersökningen. 
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Storstadslänen är de som har störst marknadsandel, och det är också i dessa län 

som kollektivtrafiken upplevs vara mest relevant.  

 

 

Förändring jämfört med 2011: 

 
 Jämtlands och Östergötlands län deltar ej i undersökningen. 
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Nedanstående tabell redogör marknadsandelarna för respektive län 2012 jämfört 

med 2011 och 2010. 

 

 
Jämtlands och Östergötlands län deltar ej i undersökningen 2012, och finns därför inte med i den aktuella 

jämförelsen. 
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Relevans är tillsammans med kunskap den viktigaste drivkraften för val av 

färdmedel. Om man inte upplever sig ha kunskap är det svårt att korrekt bedöma 

om det som erbjuds är relevant. 

 

 

 
Jämtlands och Östergötlands län deltar ej i undersökningen. 

 

0% 50% 100%

Stockholm

Skåne

Västra Götaland

Uppsala

Örebro

Halland

Värmland

Norrbotten

Blekinge

Gävleborg

Jönköping

Västerbotten

Västmanland

Kalmar

Södermanland

Kronoberg

Västernorrland

Dalarna

Gotland

Drivkrafter för val av kollektivtrafik 

Anser utbudet
Relevant

Anser sig ha
Kunskap

Ser
Produktfördel
ar jmf m bil



 

RAPPORT 
den 4 februari 2013 

 
   Box 12236  S:t Göransgatan 63, 1tr.  102 26 Stockholm  www.ipsos.se 

  

 
   

 

- 17 - 

Vi kan se ett samband mellan kollektivtrafikens marknadsandel och upplevd 

relevans, där marknadsandelen minskar i takt med att upplevd relevans minskar. 

Samband marknadsandel och kollektivtrafikens 
upplevda relevans 2012 

 

Relevans för 
kollektivtrafik 
(fallande) 

Marknadsandel 
(fallande) 

  

Högre Stockholm Stockholm 20+ 

 

Skåne Västra Götaland   

 

Västra Götaland Skåne   

 

Uppsala Uppsala   

  Örebro Gävleborg 10+ 

 

Halland Jönköping   

 

Värmland Västmanland   

 

Norrbotten Södermanland   

 

Blekinge Blekinge   

 

Gävleborg Västerbotten   

 

Jönköping Halland   

 

Västerbotten Värmland   

 

Västmanland Örebro   

 

Kalmar Kronoberg   

 

Södermanland Norrbotten   

 

Kronoberg Kalmar   

Lägre Västernorrland Västernorrland <10 

 

Dalarna Gotland   

 

Gotland Dalarna   

 

Det är storstadsregionerna som ligger i topp både gällande relevans och 

marknadsandel. 2012 är första året (sedan 2010) som samtliga deltagare ligger 

inom samma härad inom såväl relevans som marknadsandel. Tidigare år har det 

funnits diskrepanser. 

3 POTENTIAL ÖKAT RESANDE MED KOLLEKTIVTRAFIK  
Genom att gruppera respondenterna utifrån hur ofta de normalt uppger att de reser 

med kollektivtrafik respektive bil ser vi intressanta skillnader mellan grupper i 

beteenden och demografi. 

 

Den grupp som i princip alltid väljer bilen är också den grupp där potentialen är 

som störst till överflyttning av bilresor till kollektivtrafik. Dels för att det är en 

relativt stor grupp, dels för att deras resor ofta är något längre samtidigt som de 

inte heller cyklar eller går särskilt ofta. 
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I grupper som mindre ofta väljer bilen finns begränsningar till ökat resande med 

kollektivtrafik, inte enbart för att en del redan reser kollektivt i stor utsträckning 

utan även för att många resor här är korta och görs till fots eller med cykel istället. 

I de fall man här väljer bilen så behöver man den verkligen (större inköp, skjutsa 

någon etc.).   

 

Den grupp som reser nästan enbart med bil står för en majoritet av alla resor med 

bil som förare. Arbetsresor utgör ca fjärdedel av dessa bilresor och av dem är mer 

än hälften längre än en mil. Det innebär att ca en av tio av alla bilresor som förare 

med stor sannolikhet har ett konkurrenskraftigt alternativ med kollektivtrafik, 

baserat på det faktum att majoriteten av dagens resor med kollektivtrafik sker till 

arbete och skola samt ofta är en mil eller längre. 

 

En stor andel av de resor som görs som förare i bil är kortare än fem kilometer 

och borde då kunna göras med cykel eller till fots istället. Vi gör denna 

bedömning mot bakgrund av att det idag är en mycket liten andel korta resor i 

kollektivtrafiken, dvs. kollektivtrafikens konkurrenskraft för korta resor är svag. 

Det borde dessutom vara rimligt att de kortaste resorna inte sker med 

kollektivtrafik. 
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4 VARUMÄRKET ”KOLLEKTIVTRAFIK” 
Genom analys av data ur Kollektivtrafikbarometern har vi kunnat konstatera att 

det inte finns något starkt samband mellan nöjdhet med kollektivtrafiken och hur 

mycket man reser. Det innebär att en fokusering på att öka nöjdheten med 

varumärket inte nödvändigtvis leder till ett ökat resande, såvida man inte lägger 

fokus på sådant som driver både resande och nöjdhet.  

4.1 Drivkrafter för ökat resande och ökad nöjdhet 
Sex faktorer beskriver varumärket: 

Relevans (användbarhet); Kunskap; Produktfördel; Kvalitet (komma fram i tid); 

Popularitet; Prisvärdhet 

I princip är samtliga delar i varumärket viktiga för hur nöjd man är med 

trafikhuvudmannen, men popularitet, kvalitet och produktfördel är de tre 

viktigaste. Produktfördel, relevans och kunskap har ökat i viktighet 

(korrelationen) jämfört med 2011. 

 

 

Resandet i sin tur drivs i princip endast av de tre faktorerna relevans, kunskap och 

produktfördel, och det är dessa faktorer som trafikhuvudmännen måste arbeta mer 

med för att öka resandet. Samtliga faktorer har ökat i betydelse jämfört med 2011. 
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Det är viktigt att veta vad som påverkar resandet respektive nöjdheten, och i 

vilken omfattning, så att man kan styra resurserna i önskad riktning, dvs. så att 

man på bästa sätt når verksamhetens uppsatta mål.  

Det handlar dock inte om att enbart fokusera på ökat resande eftersom ett starkt 

varumärke är viktigt för att människor ska överväga kollektivtrafiken som ett 

alternativ till bilen. Särskilt gäller detta de potentiella resenärerna, där ett populärt 

och omtyckt varumärke är viktigare än för den befintliga resenären, om man vill 

kunna öka resandet med kollektivtrafiken. 

4.2 Drivkrafter ökat resande – basen först 
Med ledning av resonemanget ovan kan vi bygga pyramiden nedan: 

 

 

 

Samtliga faktorer är viktiga för att kunden ska vara nöjd, men vill man öka 

resandet ska fokus ligga på de två delarna i basen. 

Pyramiden får åskådliggöra vikten av att ha en produkt eller tjänst som är relevant 

för kunden om man önskar ett visst beteende. Den främsta drivkraften för att resa 

med kollektivtrafiken är faktorn relevans (användbarhet). Avgångstider, 

linjesträckning och enkelhet är genomgående de tre parametrar som driver 

relevansen (användbarheten) och i sin tur resfrekvensen. Detta betyder att 

resandet med kollektivtrafiken påverkas mest av att den utgör ett reellt alternativ 

för människor i de olika situationer då de har ett resbehov. Viktigt här är att ställa 

sig frågorna – när är kollektivtrafiken relevant att använda? I vilka situationer 

skall och kan man åka?  Uppfyller man dessa grundläggande krav har 

kommunikationen utåt också en större möjlighet att ge utdelning genom att den 

kan ta utgångspunkt i att erbjudandet är relevant. Då upplevs också avsändaren 

som trovärdig vilket är en viktig pusselbit på vägen mot ett bättre rykte. Ju mer 

trovärdig en avsändare av ett budskap upplevs vara, desto större hågkomst av 

budskap och avsändare samt önskan om att köpa produkten/tjänsten. Att 

produkten är relevant ur ett kundperspektiv är dock inte det enda som bygger 

förtroende, utan det handlar till stor del om hur man lever upp till sina löften och 

att man agerar i linje med det man säger att man står för.  
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Förutom relevans är kunskap och produktfördelar de mest betydelsefulla 

parametrarna för att kunna öka resandet. Med kunskap avses att 

trafikhuvudmannen måste öka allmänhetens kunskap om de tjänster de erbjuder, 

hur man använder dem samt också öka kännedomen och kunskapen om den egna 

organisationen. 

Produktfördelar är att lyfta fram de unika fördelar som är kollektivtrafikens styrka 

gentemot bilen. Många gånger är det saker som inte direkt kan kopplas till bussen 

eller tåget utan är mervärden som individen erhåller när han/hon åker kollektivt. 

Exempel på detta är att slippa köra bil (avstressande), slippa leta P-plats, kunna 

arbeta, koppla av etc., dvs. saker som kollektivtrafiken kan erbjuda som mervärde 

för individen förutom att hon reser mellan punkt A och B.  

Kvaliteten är den faktor som har minst betydelse för ett ökat resande. Den är en 

s.k. hygienfaktor som man förväntar sig ska fungera. Trafiken blir inte mer 

användbar eller relevant till följd av en hög kvalitet och därför driver den inte 

resandet i sig, men den kan få en negativ inverkan på resandet om det fungerar 

dåligt. Här är viktigt att notera att kvaliteten är viktig. En hög kvalitet leder som 

sagt inte till något ökat resande i sig, eftersom det är andra faktorer som driver 

resande. Men om kvaliteten däremot upplevs vara dålig så kan det på sikt leda till 

ett minskat resande då befintliga kunder, om de kan, väljer ett annat alternativ. 

Särskilt om trafiken upplevs fungera dåligt under längre tid riskerar man att 

förlora resor och kunder. 

Vi kan också se att de som reser med kollektivtrafik i högre grad överväger vilket 

färdmedel de ska välja i olika situationer, de är mer engagerade i sitt val av 

färdmedel. Det bekräftar att engagemang är en viktig pusselbit för att öka resandet 

och visar vikten av att göra människor medvetna om att det finns alternativ till 

bilen, dvs. att öka deras kunskap. 
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4.3 Drivkrafternas utveckling 
Varumärket ”kollektivtrafik” 2012 och utvecklingen jämfört med tidigare år ser ut 

enligt nedan då vi tittar på kund (reser minst varje månad): 

 

 
 

 

Prisvärdhet har minskat. Relevans och popularitet ligger still jämfört med 2011. 

Kunskap, produktfördel och kvalitet har ökat sedan föregående år. 

Kunskap och produktfördel som är av betydelse för ökat resande uppvisar högre 

instämmande från kunderna 2012. Även kvalitet har ökat, men denna faktor har i 

huvudsak påverkan på upplevd nöjdhet. Upplevd prisvärdhet, som även den har 

störst betydelse för upplevd nöjdhet, har minskat. 
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Motsvarande bild för dem som inte reser med kollektivtrafiken regelbundet ser ut 

enligt nedan: 

 

 

Produktfördel och relevans har minskat 2012 jämfört med 2011. 

Den totala nöjdheten med trafikhuvudmannen har minskat från 36 procent 2011 

till 35 procent 2012.  

4.4 Viktiga parametrar för ökad nöjdhet 
Bara för att betyget är lågt eller högt på en fråga betyder det inte per automatik att 

frågan är viktig. I kollektivtrafikbarometern redovisas även hur viktiga frågorna är 

för hur nöjd man är totalt sett. I åtgärdsmatriserna visas vilka parametrar som har 

haft högst inverkan på det sammanfattande betyget (fråga 22 – hur nöjd är du 

sammanfattningsvis med bolaget). De parametrar som har hög korrelation har 

påverkat mest och är därmed viktigare än de med lägre korrelation.  

I åtgärdsmatrisen nedan, ser vi vad branschen på generell nationell nivå måste 

prioritera (dvs. parametern är viktig men har fått ett lägre betyg) för att 

allmänheten ska bli nöjdare med sin kollektivtrafik. 
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Snabbhet, avgångstider, lyhördhet, linjesträckning, att undvika stress, upplevd 

möjlighet att kunna använda restiden, planerad och oplanerad information måste 

bli bättre. 

Viktiga parametrar för nöjdhet som får bra betyg är lojalitet, att kollektivtrafiken 

upplevs vara enkel och trygg, att man är nöjd med sin senaste resa samt att 

personalen upplevs vara trevlig.  

4.5 Viktiga parametrar för ökat resande 
Sammanfattande nöjdhet är självklart inte helt oviktigt för att locka till ett 

merutnyttjande av kollektivtrafiken, både bland befintliga och nuvarande kunder. 

Vem vill köpa en tjänst eller produkt med dåligt rykte? 

 

Men det finns sådant som väger tyngre, och då handlar det framförallt om den s.k. 

relevansen. Att det finns ett bra utbud som kan konkurrera med bilen. Det handlar 

alltså om avgångstider och linjesträckning, att kännedom och kunskap om 

kollektivtrafiken finns hos invånarna samt att det totalt sett upplevs som enkelt att 

välja och resa med den. 

 

Bilden nedan illustrerar de femton faktorer som har störst inverkan på resfrekvens 

med kollektivtrafiken. Dessa faktorer stämmer i hög grad överens med flera av de 

faktorer som är viktiga för den sammanfattande nöjdheten, jämför åtgärdsmatrisen 

ovan. 

 

De två viktigaste faktorerna för upplevd relevans, dvs. avgångstider och 

linjesträckning, hamnar i rutan ”Prioritera” i åtgärdsmatrisen. Det innebär att om 

resurser satsas för att det ska upplevas bättre här, så kommer både resande och 

nöjdhet att öka.  
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2012 kan vi se en ökad korrelation för de sex viktigaste parametrarna. 

 

Vi kan återkoppla till pyramiden i avsnitt 3.2 som ju visar att utbud och därmed 

valmöjligheter utgör grunden för både resandet och nöjdheten. 

 

Med hjälp av denna kunskap kan branschens aktörer få vägledning i vad som 

driver vad och vilka effekter olika åtgärder kan förväntas få. 
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5 BETEENDE KOPPLAT TILL ATTITYDER KOLLEKTIVTRAFIK 
I och med att vi nu frågar om attityder och resvanor i en och samma undersökning 

kan vi analysera resvanor mot bakgrund av attityder och tvärtom. Tabellen nedan 

visar resultat från attityddelen i undersökningen för dem som gjort resor med olika 

färdmedel. Tydligt är att de som rest med kollektivtrafik har en långt högre andel 

kunder, 96 procent säger sig resa med kollektivtrafik minst varje månad. 

Motsvarande siffra för de som kört bil är 34 procent. Oavsett vilket färdmedel 

som attityderna analyseras utifrån, så är kunderna nöjda med sin senaste resa i 

kollektivtrafiken. Däremot finns tydliga skillnader i hur nöjd man är med 

trafikhuvudmannen, både hos kunder och hos allmänhet. De som rest med 

kollektivtrafik är nöjdare än de som kört bil. Generellt är kunder nöjdare än 

allmänheten. I tabellen nedan syns signifikanta förändringar jämfört med 2011. 

Gröna siffror visar ökade andelar och röda siffror sänkta andelar. Endast 

signifikanta förändringar redovisas. 

 
 

Vi kan dra slutsatsen att resorna man gör överlag fungerar bra, eftersom så stor 

andel säger sig vara nöjda med sin senaste resa. Men ser vi till nöjdheten med 

trafikhuvudmannen så har vi ett gap som tyder på någon form av image- eller 

statusproblem. Tittar vi sedan på de s.k. drivkrafterna är det tydligt att bilister 

saknar kunskap och därför i mindre utsträckning finner kollektivtrafiken relevant 

eller ser fördelar med den. Även här nedan visas signifikanta förändringar enligt 

tidigare nämnd definition. 
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Intressant är att kvaliteten nästan oberoende av färdmedel genomgående upplevs 

ha ökat signifikant, om än från lägre nivåer. 

 

5.1 Profil bil- respektive kollektivtrafikresenär 
Genom att titta på de resor som gjorts med kollektivtrafik samt som förare i bil 

kan vi se skillnader mellan de som gjort dessa resor.  

 

Resor med kollektivtrafik görs av kvinnor, och åldersgruppen 15-25 år står för en 

stor del av resorna. Majoriteten förvärvsarbetar och många studerar också. Sex av 

tio har körkort och åtta av tio har tillgång till bil.  
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Drygt hälften av de som kört bil är män, och åtta av tio är i åldern 26-64 år. Man 

är förvärvsarbetande och pensionär. Samtliga har körkort och i princip alla har 

tillgång till bil. 

 

Jämfört med 2011 så utgör gruppen 15-25 år en mindre andel av de som rest med 

kollektivtrafik, en minskning med tre procentenheter. En minskning med två 

procentenheter ser vi även avseende åldersgruppens andel av de som rest med bil 

som förare. 

 

Andelen av de som rest med bil som förare och är förvärvsarbetande ligger på 

samma nivå som 2011. Andelen som rest med kollektivtrafik och har tillgång till 

bil har ökat med två procentenheter. 

5.2 Ungdomstappet 
Yngre väljer kollektivtrafiken i högre grad än övriga, men redan i 20-årsåldern 

minskar resandet med kollektivtrafiken markant. Många slutar gymnasiet och 

börjar arbeta vilket kan ha betydelse. Nästa större tapp bland de unga kommer i 

25-årsåldern då många är klara med sina eftergymnasiala studier och kommer ut i 

arbetslivet.  

 

Dessutom skaffar många barn och bildar familj i 25–30-årsåldern. Att ha små barn 

upplevs av många som en starkt begränsande faktor när det gäller färdmedelsval. 

Det beror på att barnen ofta ska skjutsas till och från förskola/skola och andra 

aktiviteter. Samtidigt ska arbeten skötas, familjen hållas ihop och hinna umgås, 

vilket gör att tiden blir en mycket viktig faktor. Att resa med kollektivtrafiken 

upplevs då inte alltid lockande då man inte tycker att det är tillräckligt enkelt, 

snabbt och pålitligt.  

 

Diagrammet nedan åskådliggör tappet av resor bland yngre: 
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En stor potential till ökat resande med kollektivtrafiken redan idag finns troligen i 

åldersgruppen 45-65 år. Anledningen till det är att barnen här är utflugna eller 

tillräckligt stora för att på egen hand ta sig till och från olika aktiviteter. Och i och 

med det bör en stor del av den upplevda tidspressen försvinna vilket gör att 

kollektivtrafiken för många faktiskt kan bli ett reellt alternativ, bara man vet hur 

trafiken ser ut och fungerar.  

 

Bilden nedan illustrerar i vilken mån man anser sig ha kunskap om hur man kan 

resa med kollektivtrafiken i förhållande till hur ofta man säger sig resa med den. 

 

 
 

Tittar vi på samma påstående nedbrutet på ålder får vi bekräftat att det är de med 

minst andel kollektivtrafikresor idag som anser sig ha sämst kunskap om hur man 

reser med kollektivtrafiken. 
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Ju mer sällan man reser desto sämre kunskap om kollektivtrafiken upplever man 

sig ha, varför det är viktigt att sprida information och kunskap till de potentiella 

kunderna. 
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6 ATTITYDER ÖVER TID TILL KOLLEKTIVTRAFIKEN 
Samtliga siffror 2012 för respektive fråga redovisas i bilagorna och gäller 

riksgenomsnittet. När vi i rapporten talar om signifikanta skillnader avses att 

skillnaden är säkerställd på minst 95 % -nivån, dvs. att det med minst 95 % 

säkerhet har skett en förändring. 

 

6.1 Kännedom och lojalitet 
För att kollektivtrafiken ska utgöra ett alternativ till bilen är det viktigt att 

marknaden har kunskap om vem som ansvarar för trafiken och att den finns. 

 

Kännedom kunder (reser minst varje månad): 

 

 

 
 

Kännedom reser mer sällan eller aldrig: 
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Som vi kan se ovan har kännedomen om vem som ansvarar för trafiken ökat något 

bland både kunder och sällanresenärer jämfört med 2010, men inte jämfört med 

2011. 

Det är också viktigt med ambassadörer som talar väl om varumärket och kan 

tänka sig att rekommendera andra att köpa, eller som i detta fall resa med 

kollektivtrafiken där man bor. Andelen som kan tänka sig att rekommendera andra 

är ett mått på lojalitet. 

 

 

 

Lojalitet kunder (reser minst varje månad): 

 

 
 

 

Lojalitet reser mer sällan eller aldrig: 

 

 
 

 

Lojaliteten har ökat med två procentenheter jämfört med 2011 bland kunder (reser 

minst varje månad), medan sällanresenärerna ligger kvar på samma andel sedan 
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föregående år. Skillnaden i andel som kan tänka sig att rekommendera 

kollektivtrafiken mellan kunder och sällanresenärer är 21 procentenheter, så den 

egna erfarenheten av att använda sig av tjänsten har stor betydelse här.                                                                                                                      

 

Vid en jämförelse mellan respondenter som vanligtvis reser med tåg respektive 

med buss syns att lojaliteten är högre bland bussresenärerna.  

Tåg: 

 

 
 

Buss: 

 

 
 

 

Båda kategorier uppvisar mellan 2011 och 2012 en signifikant högre vilja att 

rekommendera att åka med <bolaget> till vänner och bekanta. 
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6.2 Betyg kvalitetsfrågor 
De bästa och sämsta betygen för kollektivtrafiken i Sverige presenteras i följande 

kapitel. I kollektivtrafikbarometern ställs 15 kvalitetsfrågor samt två 

sammanfattande betygsfrågor: trafikhuvudmannen och senaste resan (ställs till 

dem som säger att de reser minst varje månad). 

6.2.1 ALLMÄNHETEN 

Tabellen nedan sammanfattar resultatet för allmänheten, betyg 4+5, under 

perioden 2006-2012. I de fall betyg 4+5 är 70 % eller mer är rutorna i tabellen 

nedan gröna. De röda rutorna markerar de frågor där betyg 4+5 understiger 60 %. 

Alla förändringar från ett år till ett annat är signifikanta.  

Tabellen är rangordnad från största till minsta andelen för 2012. 

Bland kvalitetsfrågorna får frågan om att det är lätt att få information om 

avgångstider högst betyg: 76 % av de tillfrågade instämmer. 

 

 
  

På andra och tredje plats betygsmässigt kommer påståendena att ”det känns tryggt 

att åka” samt att ”förarnas och personalens uppträdande är trevligt”.  

 

Påståendet ”det är lätt att köpa [bolagets] biljetter och kort” som minskat för varje 

år 2007-2010 fick 2011 samma omdöme som 2010, dvs. ingen minskning, men 

mellan 2011 och 2012 minskade det igen. Kanske är detta en effekt av att det nu 

finns fler möjligheter att köpa biljett och ladda kort via SMS och internet jämfört 

med hur det var när kontanthanteringen initialt slopades, men att man nu vant sig 

vid betalningssättet och inte längre upplever det som något som underlättar längre 

(när nyhetens behag lagt sig). Påståendet att ”informationen vid förändring av 

tidtabeller och linjer är bra” har en tydligt negativ trend, men den hejdades litet 

2012. 

 

Påstående/Fråga 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2. Det är lätt att få information om avgångstider. 75% 75% 75% 77% 76% 76% 76%
13. Det känns tryggt att åka med [bolaget]. 71% 70% 71% 73% 72% 70% 69%
9. Förarnas och personalens uppträdande är trevligt. 71% 69% 70% 70% 67% 66% 66%
10. Man sitter bekvämt på resan. 65% 64% 65% 65% 62% 61% 62%
8. Det är rent och snyggt i  fordonen. 65% 64% 64% 63% 60% 60% 61%
17. Det är enkelt att åka med [bolaget]. 65% 64% 63% 64% 64% 61% 61%
3. Det är lätt att köpa [bolagets] biljetter och kort. 71% 66% 63% 60% 58% 58% 55%
19. Man undviker stress när man åker med [bolaget] 

eftersom man slipper delta i  trafiken som bilist. 60% 59% 59% 60% 58% 55% 55%
18. Att åka med [bolaget] ger mig möjlighet att använda 

restiden til l  vad jag vil l . 53% 53% 53% 54% 53% 51% 51%
22. Hur nöjd är du sammanfattningsvis med [bolaget]? 57% 57% 58% 58% 54% 49% 51%
11. Det går snabbt att åka med [bolaget]. 51% 51% 50% 53% 51% 49% 48%
5. Avgångstiderna passar dina behov. 44% 44% 44% 47% 45% 45% 45%
6. [Bolagets] l injer går bästa vägen för dig. 42% 42% 42% 45% 44% 43% 43%
14. Informationen vid förändringar av tidtabeller och 

linjer är bra. 48% 47% 45% 45% 40% 37% 38%
15. Informationen vid förseningar och stopp fungerar 

bra. 26% 25% 25% 26% 23% 23% 24%
16. [Bolaget] är lyhörda för synpunkter. 28% 28% 27% 28% 27% 24% 23%
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Lägst betyg får branschen i frågan om ”informationen vid förseningar och stopp 

fungerar bra” (störningsinformationen).  Här ger endast 24 % betyg 4+5, vilket är 

den lägsta nöjdhetsnivån gällande kvalitetsfrågorna. När inte den oplanerade 

informationen fungerar uppstår situationer när kunden upplever sig vara utsatt och 

inte får den respons och information som han/hon behöver. Samtidigt är det en 

stor andel som svarar ”vet ej” på detta påstående, sannolikt för att man inte har 

erfarenhet av en sådan situation. 

6.2.2 KUNDERNA 

Ser man till de regelbundna resenärerna, dem vi kallar kunder (de som reser någon 

gång per månad eller oftare), så är det samma frågor som de ger lågt respektive 

högt betyg som allmänheten, men de ger generellt något högre betyg på flertalet 

frågor. 

 

I de fall betyg 4+5 är 70 % eller mer är rutorna i tabellen nedan gröna. De röda 

rutorna markerar de frågor där betyg 4+5 understiger 60 %. Alla förändringar från 

ett år till ett annat är signifikanta. Tabellen är rangordnad från största till minsta 

andelen för 2012.  

 

 
 

Bland kunderna (reser minst varje månad) hamnar ”enkelt att resa” på tredje plats 

vilket skiljer sig från allmänheten där enkelheten hamnar på sjätte plats.  

 

Precis som när det gäller allmänheten så har andelen kunder som anser att det är 

lätt att köpa biljetter och kort minskat under flera år avstannat mellan 2010-2011 

för att 2012 sjunka något. Andelen som instämmer i att informationen vid 

förändringar av tidtabeller och linjer har också ökat något, från en låg nivå. 

 

När det gäller avgångstider och linjesträckning, viktiga parametrar för 

användbarheten och ett ökat resande, så ger kunderna (reser minst varje månad) 

medelbetyg, och betyget för linjesträckning har ökat något jämfört med 2011.  

Påstående/Fråga 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2. Det är lätt att få information om avgångstider. 81% 81% 81% 83% 82% 82% 82%
13. Det känns tryggt att åka med [bolaget]. 73% 72% 74% 76% 75% 74% 73%
17. Det är enkelt att åka med [bolaget]. 74% 74% 73% 75% 74% 72% 72%
9. Förarnas och personalens uppträdande är trevligt. 71% 70% 70% 70% 68% 67% 67%
3. Det är lätt att köpa [bolagets] biljetter och kort. 78% 73% 69% 67% 66% 66% 64%
10. Man sitter bekvämt på resan. 65% 65% 65% 67% 64% 63% 63%
22. Hur nöjd är du sammanfattningsvis med [bolaget]? 67% 66% 67% 68% 63% 59% 61%
8. Det är rent och snyggt i  fordonen. 63% 62% 63% 62% 58% 59% 60%
5. Avgångstiderna passar dina behov. 57% 58% 58% 61% 58% 58% 58%
18. Att åka med [bolaget] ger mig möjlighet att använda 

restiden til l  vad jag vil l . 59% 59% 60% 61% 59% 58% 58%
19. Man undviker stress när man åker med [bolaget] 

eftersom man slipper delta i  trafiken som bilist. 63% 62% 62% 63% 60% 58% 58%
6. [Bolagets] l injer går bästa vägen för dig. 52% 53% 53% 57% 55% 54% 55%
11. Det går snabbt att åka med [bolaget]. 56% 55% 55% 59% 56% 54% 54%
14. Informationen vid förändringar av tidtabeller och 

linjer är bra. 49% 48% 48% 49% 42% 40% 41%
15. Informationen vid förseningar och stopp fungerar 

bra. 28% 27% 27% 28% 25% 25% 27%
16. [Bolaget] är lyhörda för synpunkter. 30% 29% 29% 30% 29% 26% 24%
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6.2.2.1 Senaste resan 

Under 2009, i januari månad, infördes en ny fråga till de som reser minst varje 

månad, dvs. kunderna. Denna fråga lyder: 

 

”Om du tänker på din senaste resa med <bolaget>, hur nöjd var du med den?” 

 

Andelen kunder som är nöjda med sin senaste resa ligger kvar på en hög nivå 

2012, och den ökar något.  

2011 var andelen nöjda 79 % och 2012 var andelen 80 %. 

 

Det visar sig att det stora gap mellan hur nöjd man totalt sett är med sin 

trafikhuvudman, dvs. varumärket, är i princip genomgående. För 2012 är det i 

snitt 80 % av kunderna som gett senaste resan betyg 4+5 att jämföra med 61 % 

som var nöjda med trafikhuvudmannen. Det visar sig alltså att man är mycket mer 

nöjd med sin senaste resa, vilket betyder att den faktiska kvaliteten på själva resan 

är bra och att de som ser till att resorna utförs, operatörerna, gör ett bra jobb. 

 

 
 

Vad beror då denna skillnad på? En förklaring kan vara att kunden i bedömningen 

av trafikhuvudmannen väger in även annat än sådant som rör själva resan. Det är 

en mer komplex bild som handlar om hur trafikutbudet och fördelarna jämfört 

med bilen upplevs samt vad som skrivs och sägs i media, hur snacket går på 

fikarasterna på jobbet etc. 
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Då vi kompletterar bilden av kundnöjdhet över tid med andelen kunder över tid 

ser vi att det finns en tendens till att kundnöjdheten minskar då andelen kunder 

ökar och vice versa. En förklaring till det kan vara att då resandet ökar så blir 

komforten sämre genom att det blir trängre och det kan även påverka restiden och 

punktlighet då tiden för på- och avstigning kan öka. 
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6.2.3 SKILLNADER MELLAN GRUPPER 

Tabellen nedan redovisar betyg 4+5 för män och kvinnor samt för vilken typ av 

område man bor i (utifrån definitionen respektive trafikhuvudman gjort av sin 

trafik).  

 

Vi vet att kvinnor reser kollektivt i högre utsträckning än män. Vi kan av tabellen 

nedan se att kvinnor ger högre betyg på de parametrar som relaterar till 

användbarhet och som är viktiga för ett ökat resande (lätt köpa, avgångstider och 

linjesträckning). 

 

 
 

Kvinnor tycker också att det är snabbare och att de kan använda restiden i högre 

grad än män. Män upplever det som mer tryggt än vad kvinnor gör. 

 

Andelen av befolkningen som bor i områden med stadstrafik reser mer än de som 

bor i områden med regiontrafik.  Regiontrafiken upplevs dock bättre än 

stadstrafiken när det gäller att det är rent och snyggt, bekvämt, personalens 

uppträdande trygghet, oplanerad info, samt att man kan använda restiden och 

slipper stressen att köra bil. Totalt sett är man dock mer nöjd med sin 

trafikhuvudman i områden med stadstrafik.  

 

Påståenden/frågor Samtliga Kvinna Man RegionaltrafikStadstrafik

2. Info om avgångstider 76% 76% 75% 74% 78%

3. Enkelt att köpa biljetter 55% 56% 54% 55% 56%

5. Avgångstider 45% 46% 43% 39% 54%

6. Linjesträckning 43% 46% 41% 40% 49%

8. Rent i fordon 61% 62% 60% 63% 58%

9. Personalens uppträdande 66% 66% 67% 68% 63%

10. Bekvämlighet att sitta 62% 65% 58% 64% 59%

11. Snabbhet 48% 50% 46% 48% 50%

13. Trygghet 69% 68% 71% 70% 69%

14. Planerad info 38% 39% 36% 36% 41%

15. Oplanerad info 24% 23% 24% 24% 23%

16. Lyhördhet 23% 24% 21% 22% 23%

17. Enkelhet 61% 61% 62% 59% 65%

18. Restidsanvändning 51% 54% 48% 52% 50%

19. Undviker stress 55% 55% 54% 56% 52%

22. Sammanfattande nöjdhet 51% 52% 50% 49% 54%

22b. Nöjdhet senaste resa 80% 79% 81% 79% 81%

23. Rekommendera 63% 64% 62% 62% 66%

G2. Överväger alternativa färdsätt 27% 28% 25% 25% 30%

K1. Kunskap 64% 67% 60% 62% 67%

K2. Produktfördel 50% 52% 48% 48% 54%

K3. Relevans 47% 50% 43% 43% 53%

K4. Popularitet 34% 34% 35% 33% 36%

K5. Kvalitet/punktlighet 41% 40% 42% 40% 42%

K6. Prisvärdhet 38% 37% 39% 37% 39%
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Varumärket är starkare i områden med stadstrafik än i områden med regiontrafik, 

särskilt när det handlar om tjänstens användbarhet (relevans). Denna faktor är 

också den viktigaste för resandet och resandeutvecklingen, och är förklaringen till 

att resandet är större i stadstrafik än i regiontrafik.  

 

Ser vi enbart till kunderna (reser minst varje månad med kollektivtrafiken) kan vi 

av tabellen nedan se att de kvinnliga kunderna enbart ger högre betyg på en – 

linjesträckning - av de tre parametrar som relaterar till användbarhet och som är 

viktiga för ett ökat resande (lätt köpa, avgångstider och linjesträckning). 

 

 
 

Skillnaderna gällande snabbhet och restidsanvändning är inte lika tydlig mellan 

kvinnor och män som är kunder, som de är mellan kvinnor och män i allmänheten. 

Däremot är skillnaden gällande upplevd trygghet ännu större mellan kvinnliga och 

manliga kunder. 

 

 

 

 

 

 

Påståenden/frågor

Samtliga 

kunder

Kvinnor - 

kunder

Män - 

kunder

Regionaltrafik - 

kunder

Stadstrafik - 

kunder

2. Info om avgångstider 82% 81% 82% 81% 82%

3. Enkelt att köpa biljetter 64% 64% 64% 65% 62%

5. Avgångstider 58% 58% 58% 54% 63%

6. Linjesträckning 55% 57% 52% 52% 58%

8. Rent i fordon 60% 61% 60% 62% 58%

9. Personalens uppträdande 67% 67% 69% 69% 65%

10. Bekvämlighet att sitta 63% 66% 60% 66% 60%

11. Snabbhet 54% 55% 53% 54% 54%

13. Trygghet 73% 71% 76% 74% 72%

14. Planerad info 41% 42% 40% 40% 43%

15. Oplanerad info 27% 26% 27% 27% 26%

16. Lyhördhet 24% 26% 22% 24% 25%

17. Enkelhet 72% 71% 74% 71% 73%

18. Restidsanvändning 58% 60% 56% 60% 55%

19. Undviker stress 58% 58% 57% 59% 57%

22. Sammanfattande nöjdhet 61% 61% 61% 60% 62%

22b. Nöjdhet senaste resa 80% 79% 81% 79% 81%

23. Rekommendera 72% 72% 71% 71% 73%

G2. Överväger alternativa färdsätt 37% 38% 35% 36% 38%

K1. Kunskap 79% 80% 78% 80% 78%

K2. Produktfördel 63% 64% 61% 62% 64%

K3. Relevans 63% 66% 60% 62% 65%

K4. Popularitet 37% 36% 38% 36% 38%

K5. Kvalitet/punktlighet 41% 40% 43% 40% 43%

K6. Prisvärdhet 43% 42% 45% 43% 44%
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I gruppen över 25 år är varumärket som svagast. Framförallt är det relevans 

(användbarhet) som får lågt omdöme.  

 

 
 

 

I kvalitets- och varumärkesfrågorna finns det olika brytpunkter mellan 

åldersgrupperna. Att det är enkelt att få information om avgångstider instämmer i 

högre grad de under 25 år i. Att det är enkelt att köpa biljetter tycker i högre 

utsträckning de under 26 år. Avgångstiderna passar i högre utsträckning behoven 

bland dem som är 65-75 år. Enkelheten att resa med bolaget upplever främst de 

under 26 år. Instämmer i att de undviker stress genom att resa kollektivt 

instämmer främst de över 64 år. 

Relevansen upplevs högre bland dem som är under 25 år. Populariteten och 

prisvärdheten är högst bland de yngsta och de äldsta. Kvalitet/punktlighet upplevs 

högst bland dem som är 65 år och äldre.    

Fråga Samtliga 15-19 år 20-25 år 26-44 år 45-64 år 65-75 år

2. Info om avgångstider 76% 83% 82% 78% 73% 69%

3. Enkelt att köpa biljetter 55% 74% 67% 52% 51% 54%

5. Avgångstider 45% 51% 47% 41% 41% 56%

6. Linjesträckning 43% 56% 47% 38% 41% 54%

8. Rent i fordon 61% 58% 59% 61% 61% 66%

9. Personalens uppträdande 66% 61% 62% 63% 68% 76%

10. Bekvämlighet att sitta 62% 71% 63% 58% 60% 70%

11. Snabbhet 48% 53% 45% 41% 49% 63%

13. Trygghet 69% 79% 74% 67% 67% 73%

14. Planerad info 38% 44% 40% 34% 36% 45%

15. Oplanerad info 24% 32% 29% 22% 20% 25%

16. Lyhördhet 23% 31% 22% 20% 20% 27%

17. Enkelhet 61% 80% 69% 58% 56% 65%

18. Restidsanvändning 51% 65% 55% 50% 47% 54%

19. Undviker stress 55% 57% 47% 47% 56% 69%

22. Sammanfattande nöjdhet 51% 62% 50% 46% 49% 60%

22b. Nöjdhet senaste resa 80% 79% 75% 77% 81% 88%

23. Rekommendera 63% 72% 63% 61% 61% 68%

G2. Överväger alternativa färdsätt 27% 39% 33% 25% 24% 27%

K1. Kunskap 64% 79% 74% 64% 60% 61%

K2. Produktfördel 50% 55% 52% 49% 49% 52%

K3. Relevans 47% 73% 64% 43% 40% 49%

K4. Popularitet 34% 42% 29% 32% 34% 41%

K5. Kvalitet/punktlighet 41% 34% 37% 40% 41% 50%

K6. Prisvärdhet 38% 46% 27% 32% 39% 49%
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6.3 Kundernas nöjdhet per typ av län 
Gapet mellan nöjdhet totalt med <bolag> och senaste resan finns oavsett region. 

 

 
Oavsett typ av län, så har nöjdheten bland kunderna (reser minst varje månad) 

ökat med två procentenheter mellan 2011 och 2012 gällande senaste resan. 
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6.4 Kundernas nöjdhet per län 
Andelen resenärer som är nöjda med den senaste resan per län, exklusive 

Jämtland och Östergötland som ej deltar i undersökningen: 
 

Län 2012 2011 2010 

Gotland 87% 85% 87% 

Norrbotten 87% 88% 87% 

Värmland 86% 86% 85% 

Blekinge 85% 81% 83% 

Gävleborg 85% 82% 79% 

Dalarna 83% 80% 83% 

Jönköping 83% 76% 73% 

Kalmar 83% 79% 78% 

Uppsala 83% 79% 79% 

Västmanland 83% 79% 82% 

Västerbotten 82% 82% 83% 

Västernorrland 82% 81% 82% 

Skåne 81% 77% 76% 

Örebro 81% 75% 79% 

Riket 80% 79% 79% 

Halland 79% 80% 80% 

Södermanland 79% 79% 75% 

Västra Götaland 79% 77% 77% 

Kronoberg 78% 77% 76% 

Stockholm 78% 77% 79% 

 

 


