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Bakgrund & metod

Bakgrund och syfte

Metod

• För att åstadkomma en reell förändring i resandet
behöver Västtrafik förstå underliggande aspekter för
de målgrupper som idag helt eller delvis väljer andra
färdsätt än kollektivtrafik (bilister samt
kombiresenärer).

• Deltagarna bestod av sex bilister som reser längs
pendlingsstråken in till Göteborg. Personer som inte
kan överväga att resa kollektivt i framtiden uteslöts.

• Undersökningen ska ge fördjupad kunskap om det är
möjligt, och i så fall hur Västtrafik konverterar ickeresenärer.
• Följande delsyften ska besvaras:
• Vilka hinder, reella eller känslomässiga, finns för
kollektiva resor idag.
• Vilka fördelar innebär det valda resandet och hur kan
Västtrafik ta till vara/kommunicera dessa.
• Vilka tilläggsvärden kan Västtrafik erbjuda för att öka
viljan att resa kollektivt.
• Ett delsyfte var också att undersöka värdet av en
etnografisk ansats, genom insyn i testpersonens
resande och agerande med så lite påverkan som
möjligt.

• Dessa bilister utrustades med kamera och tog bilder
under sina resor. Bilder i den här rapporten kommer
från bilisternas resedagböcker.
• Arbetsprocessen:
• Rekrytering av respondenter.
• Resenärerna intervjuades vid ett personligt
introduktionsmöte om deras inställning, pendlande
och användande av kollektivtrafik.
• Resenärerna förde dagbok och dokumenterade
aspekter av resorna, två dagar med kollektivtrafik och
en dag med bil, totalt sex resor.
• Resultatet sammanställdes totalt och på individnivå.
• Enskilda efterintervjuer om upplevelse, barriärer och
förändring i inställning.
• Projektet avslutades med en workshop med
respondenterna, Intermetra och deltagare från
Västtrafik där upplevelser och resultatet diskuterades,
med fokus på hur kollektivresandet kan ökas.
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Förväntningar

Negativ förväntan – förlorar bekvämlighet, kontroll och tid
• I grunden finns en negativ förväntan på
kollektivresan.

• Den kollektiva resan upplevs som negativ
– trångt, kallt, tröttsamt, stressande…

• Delvis självupplevt, men även andras
upplevelser.

• Resandet, även testresandet, förväntas
motsvara bilden.

• Enstaka negativa händelser cementerar
förväntansbilden.

• Positiva upplevelser förmår inte ändra på

• Avsaknad av kontroll över den egna resan
påverkar också – kan inte genomföra
resan på eget initiativ. Förändringen, det
ovana, skapar otrygghet.

• Förlorad tid vid kollektivresa är mätbart för
kunderna, upplevs som den starkaste
barriären.

inställningen.
Negativ
förväntansbild

Upplevelse

Ej
kontroll

Uppfyllelse

Enstaka
negativa
händelser

Tid
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Upplevelse

Goda testresor ändrar inte inställningen
•

I de flesta fall och för alla deltagarna
fungerar testresorna bra/relativt bra.

•

De befarade följderna av att lämna
över kontrollen slår inte in – de
kommer i tid, det är inte särskilt
trångt eller besvärligt. Men, det tar
tid, väsentligt längre tid.

•

Trots det, och baserat på en inrotad
inställning, upplever deltagarna ändå
testresorna som besvärliga.

•

Och, lyckat testresande ändrar inte
inställningen till kollektivtrafik.

Jag får gå upp tidigt idag för att hinna
med tåget.

Om jag kommer hem fort så blir det
lugn och ro i själen. Då hinner jag fixa
det som ska göras och förbereda inför
morgondagen.

Don’t fuck with my time! För jag hinner
inte med det.

Jag har lagt flera timmar på mitt
resande. Vill göra roligare saker än att
vänta på bussar. Handlade bara det
nödvändiga. Det andra ser jag till att
handla en dag jag har bil.
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Upplevelse

Under resan: förlorar tid och bekvämlighet
Förlust av tid
• Kollektivtrafik innebär förlängd tid i
jämförelse med att köra bil.
• Tidsmätningen startar när man lämnar
hemmet/jobbet och slutar vid sista
dörren, därmed jämförbart med bil.

• Tid mellan delresor – till första
hållplatsen, vid byten, till målplatsen –
orsakar störst missnöje och upplevs vara
värst/känns lång.
• Framförallt gäller det byten,
”påfrestningen” av att vänta, samt
osäkerheten i om nästa anslutning
fungerar spär på upplevelsen.

Förlust av bekvämlighet
• Att pendla kollektivt upplevs obekvämt.
• Testresenärerna saknar den egna och
ombonade komforten från sin bil.
• Bekvämligheten påverkar viljan att
kollektivpendla, men är inte avgörande.

•
•
•
•
•
•

Exempel:
Varmt (ombord) och kallt (vid byten).
Trångt, inga sittplatser, stökigt.
Andra kläder/mer kläder.
Bära/släpa väskan/matkassen alt. avstå.
Medpassagerarna är, eller förväntas
vara, högljudda, påverkade, tar plats
eller uppför sig illa på andra sätt.
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Upplevelse

Under resan…

Jag går ut nu för att se om det går
någon buss ner till tåget. Nej, det går
ingen buss som passar till mitt tåg!

Tåget går i tid idag och det finns gott
om plats, det var bra!

Mycket folk som är i rörelse på
eftermiddagen . Det tar mycket tid av
kvällen, tar tid från läxhjälp, laga mat
och köra barn till träningen. Bara på
stationen när klockan är kvart i sex...

Nästan framme och klockan är
väldigt nära 08:00. Hade varit skönt
att vara framme, men då måste jag
åka tidigare hemifrån och jag är
morgontrött…

På väg och det är tråkväder!

Rätt mycket folk på bussen. Blir lite
åksjuk. Gillar inte buss. Lyssnar på
musik. Det enda jag kan göra med
min IPhone utan att bli för
illamående.

Mycket och tungt att bära 14 kg.
Bistert, första morgonen med
minusgrader, -4°C.

Här är jag redan hemma om jag åker
bil. Slipper trängas med massa
människor, kan filosofera själv över
dagen.
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Upplevelse

En kollektivresenär…

…kommer i tid till jobbet, har
lyckats tajma in allt på ett bra sätt i
livet.

…har kommit till en insikt som de
andra inte har, pga. av miljön
måste vi åka kollektivt.

…har många olika nationaliteter
som åker. Ser olika ut beroende på
vilka linjer man åker.

…tycker (inte) att han är förmer än
en vanlig arbetare, han är
dessutom (inte) för kär i sin bil för
att åka kollektivt.

…har druckit vin och inte kan ta
bilen hem. Det samlas även en del
fyllosar kring hållplatser.

… har inte den här typen av
arbete, då kan man inte åka
kollektivt, svårt att planera när man
arbetar oregelbundna tider.
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Bilpendling

Bil: välkänt/invant, egen kontroll, värt vartenda öre
•

Bilpendling innebär motsatsen till allt som
kollektivpendling innebär:
•

Känt, invant, tryggt.

•

Jag avgör: när jag åker/hur lång tid/när jag
är framme.

•

Väsentligt kortare tid (halva tiden eller
mindre per väg).

•

Relationen enkelhet vs kostnad gör att
bilpendlingen upplevs fördelaktig.

•

Flertalet anpassar sin pendlingstid (åker tidigt)
för att undvika köer och rusningstrafik.
•

•
•

Min lilla gris i min kära bil.

Enkelt, det tog mig bara 20 minuter
från dörr till dörr och jag parkerar
alldeles vid ingången och under tak

Mmm, frukostdags och man slipper
stressa iväg mot bussen för att hinna
med tåget till stan, bättre att ta bilen
när jag är klar och slippa passa
avgångstider

Garageporten öppnar sig med en
knapptryckning och jag glider in i
garaget.

Upplevs inte som ett stort problem.
Visst finns det nackdelar (mer kostsamt, inte
miljövänligt, köer, olyckor).
Men dessa är inte tillnärmelsevis lika viktiga,
och inte med i vardagligt övervägande av
kollektivpendling.
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Upplevelse

Att pendla kollektivt

Att köra bil
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Slutsatser
Prioritera inte gruppen bilpendlare med långt avstånd
•
•

Det går inte att genomgripande ändra den undersökta resenärsgruppens
vardagsresande. Möjligtvis konvertera upp, men inte konvertera om.
Negativa förväntningar är för starka och den reella tidsförlusten för stor.
• Det är inte kollektivresan i sig som avgör inställningen, snarare en
förväntad negativ bild av hur det kan vara att kollektivpendla.
• Avståndet i pendlingen – räknat i tid – gör kollektivpendling dubbelt eller
tredubbelt så lång.

•

Deras kollektivresor kommer även framgent styras av udda händelser
– bilen på verkstad, firmafest – där avsaknaden av möjlighet att välja bilen är
motivet till att åka kollektivt.

•

Möjligtvis är det mer produktivt att skjuta in sig på det som gör bilpendlingen
mödosam/koststam för att med ”tvång” konvertera upp den här gruppen.
• Köer/höga trängselavgifter
• Parkeringsproblem (skapa parkeringsproblem)
• Riktiga kostnaden för bilpendling

