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Sammanfattning
Det totala resandet med olika typer av färdmedel har ökat drastiskt i
Sverige sedan 50-talet. Trots denna ökning har användandet av
kollektivtrafiken minskat procentuellt vilket har sin förklaring i att
användandet av bil som transportmedel har ökat. Forskare menar att ett
sätt att öka användandet av kollektivtrafiken är att tillhandahålla bättre
trafikinformation som skapar högre kundnöjdhet. Därför avser denna
studie att undersöka hur mobil individanpassad realtidsinformation kan
öka kundtillfredsställelsen i kollektivtrafiken. Studien angriper
problemet genom en fallstudie på Tågkompaniet, där kundernas och
personalens åsikter undersöks för att kartlägga nuläget rörande
trafikinformationen inom kollektivtrafiken, men även undersöka vilken
typ av realtidsinformation som anses som viktigast. Studien undersöker
vidare de typer av tekniska lösningar som krävs, samt hur resenärernas
behov kan beaktas för att erbjuda mobil individanpassad
realtidsinformation. Studien finner att det finns ett missnöje både hos
resenärer och personal med dagens trafikinformation och att deras krav
och behov behöver tillgodoses i större utsträckning för att öka
kundtillfredsställelsen. Vidare finner studien att informationsattribut
rörande förseningar och trafikförändringar är den realtidsinformation
som anses viktigast av resenärer. Funktioner som push-notiser,
prenumerera på trafikinformation och information kopplat till biljetter
är nödvändiga för att tillhandahålla mobil individanpassad
realtidsinformation. Slutligen tillhandahåller studien ett verktyg för att
beakta resenärernas behov vid utveckling och utvärdering av
individanpassade informationssystem i kollektivtrafiken.
Nyckelord: Informationssystem, individanpassad realtidsinformation,
kollektivtrafik.
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Abstract
The total traveling with different types of transportation has increased
drastically since the 50´s. Despite this increase, the use of the public
transportation has decreased in percentage which has its explanation in
the overall increased use of cars as transportation. Many researchers
believes that better traffic information in the public transport can lead to
increased use. Therefore this study aims to investigate how mobile
personalized real-time information can increase customer satisfaction in
the public transport in order to maintain and attract more travelers. The
study addresses the problem through a case study at the Swedish transit
agency Tågkompaniet, where customers and staff are studied in order to
map the present situation regarding information in the public transport.
The case study also sets out to investigate which type of real-time
information that is considered to be most important for the travelers. At
last the study also investigate which types of technical solutions that is
needed, and how the needs of travelers can be considered to be able to
offer mobile personalized real-time information. The findings are that
there is a dissatisfaction regarding the transit information among both
travelers and staff, and that their needs and demands must be met to a
greater extent in order to increase the customer satisfaction.
Furthermore, the findings are also that information attributes regarding
delays and disruptions in the public transport is considered to be most
important by travelers. Functions such as subscribe to information, push
notifications and information associated with the transit ticket are
necessary to be able to provide travelers with mobile personalized realtime information. Lastly the study provides a tool to consider traveler
needs in development and evaluation of mobile personalized
information systems within the public transport.
Keywords:
Information systems, personalized, mobile, real-time
information, public transport.
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Inledning
Sedan 50-talet har det totala resandet i Sverige på väg, järnväg och sjö
ökat med 800 %, medan kollektivtrafiken som transportmedel har
minskat procentuellt, se figuren nedan. Denna minskning beror både på
bilismen och den ökade levnadsstandarden i Sverige idag. (Trafikanalys,
2015, s.15-16). Svenska Tågkompaniet AB är ett av flera företag som
bedriver persontrafik på det svenska järnvägsnätet. Företagets
lönsamhet är direkt beroende av att resenärer väljer att resa med dem,
istället för att ta bilen eller att resa med konkurrerande företag
(Trafikanalys 2015, s.51). Ett sätt att attrahera nya resenärer, men också
att behålla de nuvarande, kan vara att erbjuda förbättrad
kommunikation och information rörande resandet för att på så sätt öka
kundtillfredsställelsen (Jayachandran et al. 2005). Denna studie avser att
undersöka hur mobil individanpassad realtidsinformation kan förbättra
kundtillfredsställelsen i kollektivtrafiken. Realtidsinformation avser
kontinuerligt uppdaterad aktuell information (Ferris et al. 2010).

Figur 1: Det totala resandet i Sverige sedan 1950-talet med olika transportmedel
(Trafikanalys, 2015, s.15-16).
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Bakgrund och problemmotivering
Sedan 2011 är alla persontransporter på järnväg öppna för konkurrens,
vilket innebär att alla bolag inom kollektivtrafiken har möjlighet att
bedriva persontransporter på järnväg. (Trafikanalys, 2015, s.15).
Järnvägen är uppdelad utefter Sveriges olika län, där det i varje län är de
regionala kollektivtrafikmydigheternas (RKTM) uppgift att utarbeta ett
trafikförsörjningsprogram för de krav och mål som ska gälla för
kollektivtrafiken i respektive län. Beslut om vilket bolag som ska
operera på sträckorna tas sedan utifrån trafikförsörjningsprogrammet
genom en upphandling. (Transportstyrelsen 2012). Dessa upphandlingar
regleras genom lagen om offentlig upphandling (LOU), vilken bygger
på objektivitet och öppenhet. Syftet är att hushålla med skattemedlen
och att på bästa sätt tillvarata på den konkurrens som råder på
marknaden. Valet av leverantör ska baseras på den bäst erbjudna varan
eller tjänsten och lojalitet gentemot leverantörer får inte förekomma
(Konkurrensverket 2016).
Norrtåg AB är upphandlare och beställare av järnvägstrafiken i de fyra
nordligaste länen i Sverige och ägs av länstrafikbolagen och de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna (Norrtåg 2016). Trafiken finansieras av
Landstingen i de fyra nordligaste länen tillsammans med staten och
biljettintäkter. I augusti 2016 tar Svenska Tågkompaniet AB över driften
av Norrtågs samtliga sträckor de kommande nio åren. (Norrtåg 2010).
Denna trafik omfattar sträckorna Umeå - Sundsvall, Storlien - Sundsvall,
Vännäs - Umeå, Lycksele - Umeå, Luleå - Umeå, samt Kiruna – Luleå, se
figuren nedan (Tågkompaniet 2015).
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Figur 2: Upphandlade sträckor (Tågkompaniet 2015).

Svenska Tågkompaniet AB är ett företag inom den offentliga
transportsektorn som grundades 1999 för att vinna upphandlingen av
nattrafiken i den norra delen av Sverige (Tågkompaniet). Sedan dess har
Tågkompaniet etablerats inom den offentliga transportsektorn och
bedriver avtalsbunden järnvägstrafik i Sverige, samt järnvägstrafik i
egen regi på kommersiell basis. Tågkompaniet är ett helägt dotterbolag
till norska NSB AS och ingår i NSB koncernen. Under 2014 hade
Tågkompaniet uppdrag att bedriva trafikavtal för X-trafik, regionaltrafik
för tåg i Bergslagen, samt lokal- och regionaltrafik för
Värmlandstrafiken, se figur 3. Utöver det bedriver Tågkompaniet
dessutom järnvägstrafik i egen regi på sträckorna Karlstad - Oslo samt
Ludvika - Västerås - Stockholm. Tågkompaniet har idag över fem
miljoner resor per år, ungefär 350 anställda, omsätter 350 miljoner
kronor och har 11 startade trafikuppdrag (Tågkompaniet 2014).
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Figur 3: Illustrerar Tågkompaniets befintliga sträckor (Tågkompaniet 2015).

Tågkompaniet har idag inget informationssystem för att nå ut till sina
resenärer med aktuell trafikinformation på ett smidigt och
kostnadseffektivt sätt. Vid förseningar och bristande information kan
kundens uppfattning av den levererade tjänsten och organisationen
påverkas negativt (Echeverri & Edvardsson 2002). När en organisation
inte levererar den utlovade produkten eller tjänsten kan detta skapa
missnöje bland kunder (Edvardsson 1998). Inom tågbranschen kan
hinder för att inte leverera produkten eller tjänsten vara förseningar.
Vanliga orsaker till förseningar i tågtrafiken beror ofta av att underhåll
av tågbanor inte sker i motsvarande takt som järnvägstrafiken ökar, hårt
klimat samt tekniska fel. (Trafikverket 2015). Detta innebär att
tågbolagen till stor del inte kan hållas ansvariga för de förseningar som
idag sker inom tågtrafiken. Det gör att kundrelationer spelar en vital roll
för bolagens överlevnad idag. Ett sätt att vidhålla denna relation trots
förseningar är att förse kunden med nödvändig information
(Jayachandran et al. 2005). Tågkompaniet har för avsikt att lösa
problemet med att förse resenärer med aktuell och nödvändig
information för att uppnå en högre kundtillfredsställelse och därmed
öka antalet resenärer på sina tågsträckor.
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Övergripande syfte
Syftet med denna studie var att undersöka hur mobil individanpassad
realtidsinformation kan förbättra kundtillfredsställelsen hos resenärerna
i kollektivtrafiken. Målet var att presentera lösningsförslag för att hjälpa
företag inom kollektivtrafiken att öka kundtillfredsställelsen och
därmed bibehålla och attrahera nya resenärer.

1.3

Avgränsningar
Studien avgränsades till att omfatta Svenska Tågkompaniet AB. De
resenärer som studien omfattade var Tågkompaniets resenärer inom
affärsområdet Tåg i Bergslagen. Studien avgränsade sig till att
undersöka information som berör tågtrafik och eventuell
ersättningstrafik. Studien presenterar tänkbara lösningsförslag för att
öka kundtillfredsställelsen och berör inte upphandling eller
implementering utav informationssystem.

1.4

Konkreta och verifierbara mål
För att besvara studiens syfte söktes svar på följande forskningsfrågor:


Hur upplever resenärer och personal utbudet av dagens
trafikinformation?



Vilken typ av realtidsinformation anser resenärer är viktigast och
i vilket stadie av resan ska den tillhandahållas?



Vilka tekniska lösningsalternativ kan tillgodose resenärer med
individanpassad realtidsinformation?



Hur kan resenärers behov beaktas för att erbjuda mobila
individanpassade informationssystem i kollektivtrafiken?

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Översikt
Kapitel 1 beskriver problemområdets bakgrund, problemmotivering,
syfte och frågeställningar. Kapitel 2 presenterar teorier och tidigare
forskning. Kapitel 3 beskriver studiens tillvägagångssätt och kapitel 4
presenterar den empiri som erhållits. I kapitel 5 analyseras studiens
empiri och i kapitel 6 dras slutsatser.

1.6

Författarens bidrag
Följande kapitel har skrivits av Sebastian 2.1.2, 2.2.1, 2.4, 3.2.2, 3.2.4,
3.4.4, 3.5. Följande kapitel har skrivits av Gustaf 2.1.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2,
3.1, 3.2.1, 3.2.3, 3.3, 3.4.3, 3.6. Övriga kapitel har skrivits tillsammans.
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Teori och tidigare forskning
I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk och den tidigare
forskningen som ligger till grund för studien. Initialt presenteras
kundrelationens betydelse i kollektivtrafiken där Customer Relationship
Management (CRM) och electronic Customer Relationship Management
(eCRM) introduceras. Sedan presenteras tidigare forskning kring
multimodal- och realtidsinformation i kollektivtrafiken. Avslutningsvis
redogörs det för mobila informationssystem och multi-channel
management.

2.1

Kundrelationens betydelse
Företag verksamma inom kollektivtrafiken i Sverige finansierar sin
verksamhet delvis genom ersättning från staten, landsting och
kommuner, men också via biljettintäkter från resenärer. Då ersättningen
från de allmänna medlen inte täcker kostnaderna för driften av trafiken
är dessa företags framgång och överlevnad starkt beroende av sina
kunder (Trafikanalys, 2015, s.51), och att människor väljer kollektivtrafik
istället för bil. Detta bidrar dessutom till positiva miljöaspekter och
skapandet av hållbara samhällen (Ferris et al., 2010). För att locka fler
människor att använda kollektivtrafiken är det därför viktigt att
kundrelationerna stärks genom att ha en hög servicegrad och
tillförlitlighet när det gäller frekvens och restid (Watkins et al., 2011).
Det finns olika sätt som företag kan stärka kundrelationerna på. Enligt
Greenberg (2010) kan detta göras genom att tillhandahålla information.
Customer Relationship Management (CRM) är den övergripande
processen av att bygga och kvarhålla lönsamma kundrelationer genom
att tillhandahålla överlägset kundvärde (värdet av den nytta en kund
kan få ut av en produkt eller tjänst) och kundnöjdhet (Kotler et al., 2011,
s.19). Det finns idag omfattande forskning om CRM i samband med
informationssystem
och
Customer
Relationship Management
Information Systems (CRMIS).

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Greenberg (2010) menar att kunderna som innefattar generation Y har
förändrats i takt med att teknologin och refererar till dessa som sociala
kunder som har omfamnat teknologin, är ständigt uppkopplade och
ställer helt andra krav på information och interaktion från företag.
Greenberg hävdar att det inte längre är lämpligt att mäta kundinsikt
(kunskapen om kunderna) genom det traditionella CRM, utan att eCRM
(se kapitel 2.1.2) är ett mer lämpligt verktyg då det tar hänsyn till att
dessa har förändrats i takt med teknologin.
Fornell et al. (2005) anser att CRM-applikationer är positivt förknippade
med ökad kundinsikt och förbättrad kundnöjdhet, och menar att
vinsterna i kundinsikt förstärks då olika parter i försörjningskedjan (från
tillverkare
till
försäljare)
delar
kundrelaterad
information.
Jayachandran et al. (2005) skriver att för att förbättra kundrelationerna
så är det nödvändigt att arbeta med relationsinformationsprocesser med
stöd av CRM-teknologi vilket hjälper företaget att hantera
kundinformation och integrera konsumenterna på ett sätt som stöds av
CRM.
2.1.1

Customer relationship management
CRM är det kanske mest viktiga konceptet inom modern
marknadsföring och berör alla aspekter av anskaffande och
bibehållande av kunder (Kotler et al., 2011, s.19). CRM betonar
relationen mellan leverantör och kund, vilket i praktisk tillämpning
innebär
mänskliga
handlingar
och
informationsteknologi.
Informationsteknologi avser det tillvägagångssätt företag använder för
att kommunicera och informera sina kunder (Tufvesson, 2005). CRM
kan också definieras som den affärsstrategi som används för att
optimera ett långsiktiga värde, genom att skapa och underhålla kunder.
Det kräver dock att organisationen har en kundcentrerad filosofi och
kultur för att effektivt kunna marknadsföra, sälja och tillhandahålla
service (Greenberg, 2001, s.16).
En förståelse av konsumenternas behov och begär är en av de viktigaste
grunderna i CRM (Evans et al. 2008, s.13-15). Idag kan kunskap om
människors olika behov resultera i viktiga marknadsfördelar (Hassan et
al. 2014). En människa i dagens samhälle har många olika behov, det
finns både fysiska och psykiska behov. De mest grundläggande fysiska
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behoven är mat, kläder, värme och säkerhet och de mest grundläggande
psykiska behoven är tillhörighet, tillgivenhet och självyttring (Kotler et
al., 2011, s.11). Tillfredställelsen av ett lägre liggande behov kan sedan
väcka andra behov som kan kräva nya beteendemönster hos individen
(Evans et al. 2008, s. 19-21). Det finns behov som formas efter kultur och
personlighet, dessa kan också benämnas begär. Begären kan beskrivas
som olika produkter eller tjänster som är formade v den rådande
kontexten i vilken de utformas. När dessa begär blir uppbackade av
köpkraft skapas istället krav. Baserat på storleken av behovet och
resurserna kan kunder ställa olika krav på produkter och tjänster så att
dessa skapar ett högre kundvärde och tillfredställelse. För att attrahera
dagens kunder är det därför viktigt för företagen att förstå deras behov,
begär och krav (Kotler et al., 2011, s.11). Detta innebär inte enbart med
avseende på produkten, det finns idag alltid en likadan eller lika bra
produkt hos konkurrenten. För att kunden ska välja en specifik
organisation måste den erbjuda ett mervärde, exempelvis bra service,
snabb hemleverans eller bra garantier (Greenberg, 2001 s.65-66). En
kund kan vara extremt nöjd med sin produkt ända tills konkurrenten
lanserar en ny världsledande produkt, vilket helt kan förändra
upplevelse och bedömning. En konkurrensutsatt marknad och tillgång
på information om nyheter kan därför spela en helt avgörande roll för
kundtillfredsställelsen (Sörqvist, 2000 s.33-34).
Att attrahera och behålla kunder kan vara svårt då dessa ofta har en
uppsjö av produkter och tjänster att välja mellan. De senaste åren har
kundlojaliteten avtagit som en följd av ett ökat utbud. Konsumenten
söker den produkt eller tjänst som erbjuder det högsta uppfattade
kundvärdet. En viktiga faktor för överlevnad har därför blivit
utvecklingsförmåga för att kunna svara på marknaden efterfrågan.
(Pahlberg & Bengtsson 2013, s.37-43). Några vanliga anledningar till att
konsumenter väljer att byta leverantör eller varumärke är brister i
kärntjänsten eller upplevelsen, hög prisnivå, konkurrenterbjudande, och
etiska skäl (Evans et al. 2008, s.257). När produkten eller tjänsten är
förbrukad upplever kunden tillfredställelsen som beror på den
uppfattade prestandan i relation till förväntningarna. Om produktens
prestanda inte lever upp tillförväntningarna så upplevs en missnöjdhet
och då prestandan stämmer överens med förväntningarna så upplevs en
tillfredsställelse. I de fall då produktens prestanda överträffar
förväntningarna så kan kunden uppleva en hög grad av tillfredställelse
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eller entusiasm (Kotler et al. 2011, s.20). Kundtillfredsställelse kan även
uppnås genom att en negativ situation återställs till ett neutralt läge,
vilket baseras på en upplevd lättnad. Detta visar på att
kundtillfredsställelse kan relateras till kundens egen standard och inte
är en storhet. Upplevelsen kan alltså bero på situation och bedömas
utifrån den nytta som erhålls, objektiva produktegenskaper eller andra
bakomliggande faktorer (Sörqvist, 2000, s.33-34).
Studier har visat att högre grad av kundtillfredsställelse leder till högre
kundlojalitet (Kotler et al., 2011, s.20). Dock är det ingen garanti att
nöjdhet leder till lojalitet. I en del branscher byter majoriteten av kunder
leverantör trots att de är nöjda eller mycket nöjda. Det kan då bero på
att de söker variation eller att konkurrenter erbjuder något bättre
(Storbacka & Lehtinen, 2000 s.117-118). Utbudet av produkter och
tjänster är idag större än tidigare, vilket medför högre krav hos
konsumenterna. En strategi för att skapa mer entusiastiska kunder är att
utlova en viss nivå på en vara eller tjänst och sedan leverera mer än
utlovat. Detta kan då bidra till en mer entusiastisk kund som sprider
ordet om den goda erfarenheten till andra (Kotler et al. 2011, s.20). Det
finns också samband mellan nöjda kunder och lönsamma företag
(Anderson, Fornell & Lehmann, 1994). I figur 4 illustreras sambandet
mellan lönsamheten inom ett företag och erbjuden kvalitet,
kundtillfredsställelse och kunders lojalitet (Sörqvist, 2000, s.44-45).
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Figur 4: Effekter på företaget av kvalitet, kundtillfredsställelse och lojalitet
(Sörqvist 2000).

Det är inte alltid kundcentrerade företag försöker maximera
kundtillfredsställelsen relativt konkurrenterna, eftersom en minskning i
priset eller ökning av servicen kan påverka företagets lönsamhet. Därför
krävs en balans mellan att generera värde, tillfredsställelse och
lönsamhet (Kotler et al. 2011, s.21). Att bli alltför kundorienterad kan
innebära att företaget blir utlämnad till konsumenternas gottfinnande.
Både företag och kunder bör tjäna på relationen, vilket kan göras genom
att båda parters processer anpassas till varandra så att effektivitet,
besparingar och högre kvalitet skapas för båda (Storbacka & Lehtinen,
2000, s.16).
Kundens livstidsvärde, även kallat ”customer lifetime value”, innebär
det värde som en kund genererar under sin livstid. Att förlora kunder
kan därför medföra förlorade intäkter på grund av uteblivna inköp som
de hade inhandlat under en livstid av lojalitet mot företaget (Panda
2002). Utöver förlusten av kundens livstidsvärd kan företaget också
förlora det goda ordet om missnöjda konsumeter sprider deras negativa
uppfattning till andra. Det är därför viktigt av ekonomiska skäl för
företag att bibehålla och utveckla kundrelationer (Kotler et al., 2011,
s.24). Ett sätt att skapa engagemang hos företagets kunder är genom
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lojalitetsprogram. Företaget erbjuder då direkta eller indirekta
belöningar, exempelvis gåvor eller rabatter (Evans et al. 2008, s.258). Det
totala kombinerade livstidsvärdet av alla företagets nuvarande och
potentiella kunder kallas för kundkapital, vilket också är det ultimata
målet med CRM. Detta tydliggör att lojalitet resulterar i högre
kundkapital. Därför kan detta vara ett alternativt sätt att mäta ett
företags prestation, än nuvarande försäljning och marknadsandelar
(Kotler et al., 2011, s.24).
De finns tillfällen då kundrelationer avslutas på företagets initiativ. Det
kan exempelvis ske när kundens livstidsvärde är för lågt, vilket kan
innebära för låg lönsamhet (Storbacka & Lehtinen, 2000, s.126-127). Att
räkna på livstidsvärdet genom att uppskatta förväntade intäkter kan ge
en indikation på om det är lönsamt eller inte att lägga resurser på att
behålla kunden (Greenberg, 2001, s.42-43). Olönsamma relationer är ofta
komplicerade och kräver möten och aktiviteter som inte är
värdeskapande för någon av parterna, vilket innebär att hela relationen
måste omformas. Ett alternativ kan vara att analysera relationen på
årsbasis, dock måste detta göras med försiktighet eftersom en del
olönsamma kunder kan visa sig bli lönsamma exempelvis året därpå
(Storbacka & Lehtinen, 2000). Det kan vara fördelaktigt att stadga regler
och principer för att spara administrativa kostnader samtidigt som de
kan skapa fördelar för kunderna. Detta kan vara regler och principer
som innefattar kompensationer och återbetalningar till kunderna vid
bristande prestanda av levererad produkt eller tjänst (Kotler et al., 2011,
s.23).
2.1.2

eCRM
Hur företag hanterar och arbetar med information har utvecklats under
flera decennier, men det är under de senaste 10 åren som den stora
utvecklingen skett, vilken har benämnts som informationsrevolutionen.
Denna utveckling har i huvudsak drivits av den allt mer avancerade
teknologin, vilket resulterat i stora förändringar i hur företag använder
sig av datorer, information och kommunikation för att skapa värde för
sina kunder (Kotler et al., 2011, s.26).
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Electronic Customer Relationship Management (eCRM) refereras ofta
som webbaserad CRM, men kan definieras på flera olika sätt (Kennedy
2006). Forrester (2001) definierar eCRM som en process för att överföra
CRM till internet och ett sätt att synkronisera kundrelationer genom
kanaler, funktioner och målgrupper. Kelley et al. (2003) definierar eCRM
som marknadsföringsaktiviteter, verktyg och tekniker som levereras via
internet med målet att lokalisera, bygga och förbättra långvariga
kundrelationer. eCRM tillhandahåller möjligheten till företag att
förbättra deras effektivitet och att leverera kundvärde (Scullin et al.
2004). Integrationen av traditionell CRM med eCRM är nödvändigt för
att förbättra kvalitet och uppfattning av kundservice (Siagla, 2006).
eCRM kan reducera kostnader, optimera arbetsflöden, underlätta
marknadssegmentering och möjliggöra förbättrade kundinteraktioner,
relationer och personifieringsmöjligheter (Adebanjo, 2003; Navimipour
& Soltani 2016).
Förutom internetbaserad teknologier så innefattar även eCRM
mobiltelefoni, samtal och kontaktcenter, och talsvarscenter. Mobila
kanaler, i synnerhet SMS är omedelbar, automatiserat, pålitligt,
personligt och kundanpassade alternativ för att nå kunden direkt. Detta
antyder att eCRM med användning av mobil marknadsföring kan
erbjuda ett effektivt sätt att nå och bygga kundrelationer med krävande
kunder på snabbt föränderliga marknader (Sinisalo et al., 2005).
Målet med eCRM är att uppfylla kundernas individuella behov för att
öka värdet både för kunderna och organisationen (Yu et al. 2015). eCRM
kan dock inte ses som ett IT-system utan som en kombination av
hårdvara, mjukvara, människor, processer, applikationer och ledningens
engagemang, med målet att attrahera och kvarhålla ekonomiskt
värdefulla klienter (Fjermestad & Romano, 2003). eCRM har bidragit till
mer dynamiska och interaktiva kundrelationer, vilket har skapat
möjligheter för företag att använda kundinformation för bättre
kommunikation. Företag kan nu spåra beteenden för att maximera
kundens lönsamhet och lojalitet (Gurau et al., 2003). eCRM möjliggör
skräddarsydda kundupplevelser, vilket innebär att upplevelsen är
individuellt anpassad. Detta kan göras genom tillgång på kunddata och
aktiv personifiering. Direktkanaler gör det möjligt att använda
automatiserade system som levererar, för kunden, relevant information
(Anon, 2002; Mahdavi et al., 2008; Nguyen & Simkin, 2013).
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eCRM ger internetanvändare möjligheten att interagera med företagen
genom deras föredragna kommunikationskanaler, vilket bidrar till att
teknologi kan ersätta dyra kundservicecenter (Greenberg 2001, s.49;
Sivaraks et al., 2011). Kunder som är vana vid att information och svar
tillhandahålls i realtid måste tillgodoses då de byter informationskanaler
(Crosby & Johnsson, 2002). Införandet av kommunikationskanaler
online får inte utesluta andra värdefulla existerande kanaler, och ska
endast attrahera och behålla de kunder som tillfredsställs bäst genom
denna kontaktpunkt. I andra fall kan fortfarande traditionella kanaler
vara lämpligast (Butler, 2000). Användningen av dessa kanaler betyder
att företagen hanterar kundinteraktioner med reducerad mänsklig
kontakt eller utan mänsklig kontakt (Anon, 2002).

2.2

Information i kollektivtrafiken
Det finns även forskning kring CRM kopplat till kollektivtrafiken där
sambandet mellan den erbjudna servicen och resenärens upplevda
tillfredställelse är långt ifrån perfekt (Friman & Fellesson, 2009). En typ
av information som bidrar till högre kundtillfredsställelse är multimodal
reseinformation som avser information kring olika alternativa
transportsätt för en specifik resa (Grotenhuis, et al., 2007). Inom
kollektivtrafiken är dock tillgången till realtidsinformation den
viktigaste faktorn för upplevd tillfredsställelse (även multimodal
reseinformation kan erbjudas i realtid), då detta ger resenären kontroll
över avgångs- och ankomsttider (Molin & Timmermans 2006).

2.2.1

Realtidsinformation i kollektivtrafiken
Det arbete som kollektivtrafikföretag gör för att förbättra punktlighet
resulterar i betydande kostnader och Watkins et al. (2011) hävdar att
realtidsinformation är ett billigt sätt att bekämpa resenärernas
uppfattning om opålitlighet. Många har studerat realtidsinformationens
positiva psykologiska effekter för att förändra uppfattningen om
kollektivtrafiken (Ferris et al., 2010, 2011; Brakewood et al., 2014 och
Dziekan & Kottenhof, 2007).
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Ferris et al. (2010, 2011) och Dziekan & Kottenhof (2007) menar att
realtidsinformation leder till en tydlig reducering av osäkerhet bland
resenärerna medan Dziekan & Vermeulen (2006) menar på att det inte
går att urskilja om realtidsinformation påverkar osäkerheten eller
användbarheten av kollektivtrafiken. Dziekan & Kottenhof (2007) anser
dock att realtidsinformation ger en ökad enkelhet i användandet av
kollektivtrafiken.
Enligt
Brakewood
et
al.
(2014)
leder
realtidsinformation i kollektivtrafiken till mindre stress och frustration.
Det råder en enighet om att realtidsinformation ökar tillfredsställelsen
hos resenärerna inom kollektivtrafiken (Ferris et al., 2010, 2011;
Brakewood et al. 2014; Rabi et al., 2006; Politis et al., 2010).
Utöver positiva psykologiska effekter bidrar realtidsinformation till
reducerade uppfattade- och faktiska väntetider. Resenärer med tillgång
till realtidsinformation uppfattar väntetiderna som kortare än de
faktiska väntetiderna, medan resenärer
utan tillgång till
realtidsinformation uppfattar väntetiderna som längre än de faktiska
väntetiderna (Watkins et al., 2011). Watkins et al. (2011) menar att
realtidsinformation reducerar både upplevd och faktisk väntetid, vilket
också Dziekan & Kottenhof (2007) konstaterar. De betonar att
realtidsinformation via informationsdisplayer kan reducera den
upplevda väntetiden med 20 procent, vilket också stöds av Dziekan &
Vermeulen (2006). Även Ferris et al. (2011) och Brakewood et al. (2014)
konstaterar att tillgång till realtidsinformation reducerar den faktiska
väntetiden, då resenärerna bättre kan planera sin ankomst till stationen.
Dziekan & Kottenhof (2007) menar att realtidsinformation ökar
resenärernas benägenhet att betala ett högre pris för resan, medan
Politis et al. (2010) påstår att realtidsinformation endast ökar benägenhet
för resenärer som inte åker bil att betala mer för resan. Molin och
Timmermans (2006) menar dock att resenärer är villiga att betala extra
för information så länge den ger ett mervärde. En mindre prisökning på
5 procent kan göra en investering av ett realtidsinformationssystem
ekonomiskt försvarbart (Politis et al., 2010).

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.

24

Mobil individanpassad
realtidsinformation i kollektivtrafiken En fallstudie på Tågkompaniet.
Gustaf Ahlander & Sebastian Ekroth

2016-06-02

En reducering av faktisk eller uppfattad väntetid kan översättas till
ökad passagerartillfredsställelse vilket i sin tur skulle kunna översättas
till ökat användande av kollektivtrafiken, beroende på företagets policys
i samband med införandet av ett realtidsinformationssystem (Rabi et al.,
2006).
Det finns tydliga indikationer i tidigare forskning på att
tillhandahållandet av realtidsinformation ökat användandet av
kollektivtrafik bland resenärer, vilket delvis kan förklaras genom att
resenärer idag har större krav på ständig informationstillgång. Det
krävs en förbättring av kollektivtrafikinformation, men också av olika
informationsmedel för ett ökat användande av kollektivtrafik (Caulfield
& O'Mahony, 2007).
Trots tillfälliga variationer ökar realtidsinformationssystem antalet
passagerare i kollektivtrafiken, även då hänsyn tas till arbetslöshet,
bensinpriser, väderförhållanden och socioekonomiska faktorer (Tang &
Thakuriah, 2012). Även Brakewood et al. (2015) konstaterar att
realtidsinformation ökar användandet av kollektivtrafik. De drar
slutsatsen att antalet resor per sträcka ökar vid tillhandahållande av
realtidsinformation, vilket har en stor påverkan på intäkterna. Bolag
inom kollektivtrafiken prioriterar oftast investeringar i infrastruktur,
service och ny teknologi, men skulle kunna öka intäkterna genom att
tillhandhålla ett realtidsinformationssystem, i synnerhet med avseende
på företag som önskar öka resandet under stram budget (Brakewood et
al., 2015).
Forskning visar även på att realtidsinformation kan ändra
kundbeteendet och göra resenärer mer lojala till kollektiva
transportmedel, vilket är en viktig aspekt eftersom det är mer
ekonomiskt effektivt att behålla en redan befintlig kund än att förvärva
en ny kund. Resenärer som använder sig av realtidsinformation
fortsätter att använda kollektiva färdmedel i högre utsträckning än
”icke-användare”. Av de resenärer som slutade åka kollektivt så var en
tredjedel användare av realtidsinformation och övriga två tredjedelar
var ”icke-användare” (Wang & Wu, 2015).
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Även Monzon et al. (2013) konstaterar att realtidsinformation är en
nyckelfaktor för att tillhandahålla en hög servicegrad och behålla
befintliga kunder. De konstaterar att den uppfattade kvalitén hos
resenärer ökar till följd av förbättrad punktlighet och trovärdighet av
information, vilket bidrar till lojalare kunder (Molin & Timmermans,
2006).Trots de tydliga fördelarna med realtidsinformation så finns det
indikationer som tyder på att dagens system går att förbättra ytterligare.
Cats och Loutos (2015) har utvärderat ett befintligt informationssystem i
Stockholm som delvis baserar approximerade ankomsttider på tidigare
data från tåg och bussar. De finner att i relation till ett
informationssystem som baseras på aktuell positionsdata så felberäknar
det befintliga systemet den återstående väntetiden med 6,2 % i snitt. Den
beräknade väntetiden var mer än dubbelt så nära den faktiska
väntetiden när realtidsinformationen baserades på positionsdata (Cats &
Loutos, 2015).
2.2.2

Multimodal reseinformation
För att kunna möta kundernas informationsbehov kan företag idag även
förse kunder med multimodal information och därigenom skapa en
bättre upplevd service, vilket kan vara ytterligare en faktor för att få
människor att välja kollektiva transportmedel (Grotenhuis, et al., 2007).
Kunder kan idag erhålla multimodal reseinformation både digitalt, i
pappersform och i talbaserad form. När det gäller talbaserade
mobilapplikationer och ny teknik så spelar ekologisk validitet en
avgörande roll och att användare i framtiden kommer att kräva mer
personlig information. Ekologisk validitet innebär hur det som
undersöks motsvarar det verkliga fenomenet (Turunen et al., 2006).
Integrerad multimodal reseinformation (IMTI) förväntas påverka
kundernas val av transportmedel eftersom reseinformation är en
bidragande faktor till kvalitén i den offentliga transportsektorn.
Faktorer så som tidsbesparingar och minskad ansträngning
identifierades, dock kan dessa faktorer variera beroende på i vilket
skede av resan som en kund befinner sig (Grotenhuis, et al., (2007).
Kenyon och Lyons (2003) menar att många resenärer inte reflekterar
över sitt val av transportsätt och därför kan vara omedvetna om
alternativa transportsätt.
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Om resenären erhåller modala alternativ kan detta övervinna invanda
och psykologiska hinder för alternativa transportsätt. Då informationen
dessutom innehåller bekvämlighetsfaktorer så som komfort kan detta
utmana den oro resenärer kan känna inför andra transportalternativ
(Kenyon & Lyons 2003).
Lyons et al. (2002) betonar att endast förbättringar inom allmänna
transporter inte nödvändigtvis kommer att övertyga människor till ett
ökat användande av kollektivtrafiken. De menar att tillhandahållande
av effektiv reseinformation utgör en viktig del av framgången i
transportutvecklingen i hela världen, oavsett strukturer. De menar
vidare att oavsett vad som krävs för att producera multimodal
information, så måste detta genomföras i ett nära samarbete mellan
transportleverantörerna för att tillgodose resenärernas intresse.

2.3

Informationssystem
Nedan presenteras mobila informationssystem och begreppet multichannel management.

2.3.1

Mobila informationssystem
Idag har tillgången till multipla kommunikationsmedel som till
exempel, internet, sms och smarttelefon skapat ett behov av att alltid
kunna kommunicera och erhålla information, oavsett plats och tidpunkt.
Detta har gett upphov till något som Greenberg (2010) kallar för ”sociala
kunder”, kunder som ständigt är uppkopplade på internet och sociala
medier. Dessa behov har lett till en efterfrågan som växt i takt med
utvecklingen av modern informationsteknik, vilket innebär att
människor idag vill erhålla information via trådlösa- och mobila enheter
(Hao, et al., 2006). Människor har omfamnat denna utveckling, vilket
bidragit till att kommunikationen har blivit global och i realtid. Då dessa
kunder ställer helt andra krav än tidigare krävs det att företag behöver
vara mer öppna, äkta och interagera med kunderna på ett bättre och
effektivare sätt än tidigare (Greenberg, 2010).
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År 2013 uppskattades det totala antalet mobila- och trådlösa enheter till
ungefär 7 miljarder stycken globalt, varav 77 % var smartphones. Detta
har bidragit till den snabba utvecklingen av mobila nätverk (exempelvis
4G) och gör att allt fler tjänster och applikationer finns tillgängliga över
detta mobilnät (Wang, 2015). Utvecklingen av informationssystem och
trådlös kommunikation har därför förändrat organisationers sätt att
kommunicera. Idag kan olika program som är skrivna i olika
programmeringsspråk, på olika plattformar, kommunicera med
varandra genom olika standarder. Detta innebär att dessa tekniker och
system kan implementeras på en rad olika enheter, så som smartphones,
surfplattor, servrar och PCs som är anslutna till nätet (Hao, et al., 2006).
I kombination med teknologin i smartphones och dagens mobila
informationssystem
finns
därför
närapå
oändligt
med
användningsområden, exempelvis för att sprida information kring
sjukdomar (Adesina et al., 2014), information kopplade till
”platstjänster” (för närmaste restaurang eller bensinstation) (Junglas et
al., 2008) eller att förbättra kommunikationen inom yrkeskåren (Hao et
al., 2006). Junglas och Watson (2003) menar att det finns ett antal unika
egenskaper som kännetecknar ett mobilt informationssystem. Dessa
egenskaper omfattar utbredning, anslutning, tillgänglighet, nåbarhet,
bärbarhet och lokalisering, figur 5 (Junglas & Watson, 2003).

Figur 5: Egenskaper hos ett mobilt informationssystem (Junglas & Watson 2003).
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Den mest grundläggande egenskapen hos ett mobilt informationssystem
är en mobil anslutning enligt Junglas och Watson (2003). I jämförelse
med en trådbunden nätverksmiljö så begränsas inte människor av
placering och tillgång av ”nätverks plug-in”. Resultatet av mobil
uppkoppling är tillgänglighet och nåbarhet (Junglas & Watson, 2003).
Nåbarhet innebär att användare och olika typer av enheter kan vara i
kontakt med varandra, samt nås med andra enheter. Tillgänglighet
avser förmågan att ha tillgång till ett trådlöst nätverk var som helst och
när som helst (Basole, 2004). En av de mest särskiljande och unika
egenskaperna för ett mobilt informationssystem är dess bärbarhet, vilket
innebär förmågan att fysiskt kunna flytta och bära med enheten och
ändå ha tillgång till informationen.
En ytterligare specifik egenskap är lokalisering (Junglas & Watson, 2003),
vilket innebär möjligheten att lokalisera den geografiska positionen för
användaren eller enheten. Detta kan vara särskilt viktigt när
användaren kräver platsspecifik information eller platsspecifik feedback
ska skickas till användaren (Basole, 2004). Den ultimata formen av
mobilitet av ett informationssystem integrerar samtliga ovanstående
egenskaper (Junglas & Watson, 2003), vilket kan ses som
informationssystemets utbredning (ubiquity). Detta innebär att
användaren har åtkomst till ett nätverk när- och var som helst, och kan
nås när som helst genom en ”rörlig enhet”, oavsett var användaren
befinner sig (Basole, 2004).
2.3.2

Multi-channel management
Multi-channel management är ett begrepp som avser konstruktionen,
implementeringen,
samordningen
och
utvärderingen
av
kommunikationskanaler som företag kan interagera med kunder
genom, exempelvis servicecenter, mobila applikationer och hemsidor, se
figur 6. Målet är att öka kundvärdet genom effektiva kundförvärv och
bibehållandet av kunder (Scott et al., 2006). Att lyckas integrera Multichannel management kan anses vara en av de viktigaste
tvärfunktionella processerna för att utveckla en effektiv CRM-strategi
(Payne & Frow, 2004).
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För att företag ska kunna använda flera olika kommunikationskanaler
effektivt så finns en rad utmaningar som bör tas i beaktning;
dataintegration, vilket innebär att all kunddata kan hanteras av ett
system,
förstå
kundernas
behov,
utvärdera
de
olika
kommunikationskanalerna, fördela resurserna mellan kanalerna och
samordna de olika kanalstrategier som finns (Scott et al., 2006). En
annan utmaning men också nödvändighet med att använda olika
kommunikationskanaler är den digitala klyftan som kan finnas i
samhället. Det innebär att olika kanaler har olika egenskaper som gör
dom lämpliga för olika tjänster och användare (Kemaghan, 1994). Alla
kunder måste ses som individer som ofta kräver kommunikation genom
flera olika kanaler (Payne & Frow, 2004).

Figur 6: Illustrerar multi-channel management (Scott et al., 2006).
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Metod
I detta kapitel presenteras de metoder som legat till grund för studien.
Inledningsvis så presenteras studiens forskningsdesign och angreppsätt,
följt av metoder för insamling, bearbetning och analys av data. Till sist
redogörs för hur validitet och reliabilitet, men även etiska och
samhälleliga aspekter har beaktats i studien.

3.1

Forskningsdesign
På senare år har beställningsprocessen av informationssystemen blivit
allt mer krävande. Informationssystemen har på kort tid blivit så
tekniskt avancerade och kraftfulla att de kan förändra en organisations
arbetssätt och arbetsvillkor (Walldius & Thorén, 2014). För att motverka
detta och ta fram ett lösningsförslag som kunde anpassas efter ett
kollektivtrafikföretag och dess kunder har ett inifrån- och ut perspektiv
legat till grund för denna studie. Det innebär att lösningsförslaget
arbetades fram efter organisationens- och dess kunders behov och
värderingar. Problemet som annars kan uppkomma är att en befintlig
lösning på marknaden implementeras varpå organisationen måste
anpassa sig till informationssystemet snarare än tvärtom, vilket riskerar
att bli kostsamt (Walldius & Thorén, 2014).
Tillvägagångssättet för denna studie illustreras i figur 7. Det första
steget var en litteraturstudie, följt av en fallstudie på Tågkompaniet, en
marknadsundersökning, bearbetning av data, analys och utarbetning av
lösningsförslag.
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Figur 7: Studiens forskningsdesign.

Studien har följt en konvergent parallell mixad metod, vilket innebär att
både kvalitativ- och kvantitativ data har samlats in och analyserats
separat sedan jämfördes och tolkades de tillsammans. Hade enbart
kvalitativa- eller kvantitativa metoder använts hade risken varit att
relevant data utelämnats enligt Creswell (2003). Studien har följt den
konvergenta parallella mixade metoden då både kvalitativ- och
kvantitativ data ansetts vara lika viktig. Craswell (2003) menar att om
vikten ligger på en specifik typ av data bör någon av de andra mixade
metoderna användas, vilket inte var fallet i denna studie.
Litteraturstudien genomfördes för att skapa en bred och grundlig
sammanfattning av den forskning och de teorier som fanns tillgängliga
inom studiens valda problemområde. Genom en överblick av tidigare
forskning kunde studien undvika misstag som att undersöka redan
grundligt utforskade områden och istället bygga vidare på befintliga
studier och täppa till luckor i forskningen. Litteraturstudien låg sedan
till grund för studiens forskningsfråga som skapade insikt inom vilket
problemområde som skulle undersökas.
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En fallstudie genomfördes på Tågkompaniet, vilket enligt Yin (2007) kan
användas med fördel då forskaren har ringa eller ingen kontroll över ett
visst skeende. Denscombe (2009) menar att en fallstudie kan användas
för att beskriva det generella genom ett fall, vilket ansågs passande för
denna studie. Studiens forskningsfråga ställdes ”hur”, vilket innebär att
survey som strategi inte ansågs lämpligt då studien inte sökte svar på
”hur många” eller ”hur mycket”, vilket är en förutsättning för survey
som forskningsstrategi enligt Denscombe (2009). Forskningsstrategin
experiment lämpade sig inte heller, då den enligt Yin (2007) kräver
kontroll över det undersökta skeendet, vilket studien inte hade.
Fallstudien innehöll en nulägesanalys, kundundersökning och
personalundersökning och data samlades in med intervjuer och enkäter.
Sörqvist (2000) menar att det ofta förekommer stora skillnader i
uppfattning hos olika individer och grupper, vilket är en anledning till
att åsikter hos både företag, resenärer och personal undersöktes. Det
gav dessutom utrymme att fånga upp olika perspektiv på problem och
möjligheter.
Inledningsvis i nulägesanalys gjordes en nulägesbeskrivning av
Tågkompaniets kundvärderingar och befintliga informationssystem.
Där kartlades även informationsprocessen i kollektivtrafiken för att
erhålla bakomliggande information kring problemområdet. Denna del
av studien grundades på intervjuer med nyckelpersoner på
Tågkompaniet och Trafikverket den 23 till 24 februari 2016. Sedan
kartlades nuläget av trafikinformationen i kollektivtrafiken. På så sätt
kunde studien utreda huruvida Tågkompaniets informationssystem
svarade på kundernas behov. Kund- och personalundersökningen
genomfördes för att utreda vilka problem som fanns i dagsläget med
trafikinformationen, vilka informationsattribut som ansågs viktigast,
samt vilka behov som fanns för ett informationssystem i
kollektivtrafiken.
En marknadsundersökning genomfördes som syftade till att undersöka
vilka lösningsalternativ som var möjliga utifrån resenärernas och
personalensupplevda problem och behov, samt undersöka statusen på
de informationssystem som fanns tillgängliga på marknaden. Intervjuer
genomfördes hos applikationsutvecklaren WTW för att skapa en
uppfattning om marknaden för mobila applikationer inom
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kollektivtrafiken, samt att undersöka vilken trafikinformation som var
möjlig att tillhandahålla resenärer. De tillgängliga informationssystem
för kollektivtrafiken på marknaden identifierades från Google Play där
de valdes ut efter antalet nedladdningar. Flera olika strategier har alltså
använts för att samla in data till resultatet, vilket enligt Yin (2007) kan
göras i en undersökning där strategierna inte är ömsesidigt uteslutande.
Insamlad data bearbetades för att tydliggöra och underlätta tolkningen
av resultatet. Sedan analyserades och diskuterades resultatet för att hitta
samband och möjliga påverkande faktorer. De identifierade
informationssystemen utvärderades också för att identifiera vart
marknaden befann sig i förhållande till kund- och personalbehoven.
Utvärderingen genomfördes med hjälp av matriser innehållande
funktioner och informationsattribut för ett informationssystem i
kollektivtrafiken, vilket Enligt Kjellström (2006) är ett lämpligt verktyg
för utvärdering. Till sist drogs studiens slutsatser.

3.2

Datainsamling
Nedan följer de insamlingsmetoder som använts i studien. Inledningsvis
presenteras litteraturstudien som är utförd i studien, följt av de
intervjuer och enkäter som har utförts.

3.2.1

Litteraturstudie
För att finna litteratur och tidigare studier inom forskningsområdet
genomfördes en litteraturstudie. Först valdes ett ämnesområde, sedan
genomsöktes tillgänglig forskning och litteratur, relevant material
samlades ihop som lästes och analyserades, och slutligen
sammanfattades teorier och tidigare forskning. Detta tillvägagångssätt
användes för att enkelt skapa en så bred överblick över forskning och
befintliga teorier som möjligt.
Litteraturstudien sammanfattades inledningsvis av den tidigare
forskningen,
där
forskningsområdena
bestämdes
utefter
problemområdet. Vid sökning av forskning är det viktigt att ha ett antal
begränsningsfaktorer i åtanke för att eliminera irrelevant material och
för att hitta väsentliga källor (Bell 2006, s.88-89). Därför har följande
begränsningsfaktorer använts i sökningen av tidigare forskning; språk,
publikationsår och ämnesområde. Språken begränsades till engelska och
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svenska, publikationsår till senaste decenniet för att hitta så uppdaterad
information som möjligt och ämnesområdena begränsades till
kundnöjdhet,
trafikinformation
och
realtidsinformation
i
kollektivtrafiken. Genom analysen kunde sedan forskningen
kategoriseras efter ämnesområde och slutligen sammanfattas.
Sammanfattningen av den tidigare forskningen användas sedan för att
formulera
forskningsfrågan.
Sökningen
genomfördes
på
Mittuniversitetets databas Primo och Googles databas Scholar. De
nyckelord som användes vid sökningen var; ”CRM information
system”,
”information
technologies”,
“multimodal
traveler
information”, ”real time information”, ”real time information in public
transport” och ”real time traveler information.
Den tidigare forskningen och problemformuleringen kunde sedan
relateras till en rad teorier och ämnesområden som legat till grund för
studien. Eftersom ingen enskild teori täckte hela problemområdet var
denna del tvungen att kompletteras till ett ”teoribygge”, vilket innebär
en kombination av teorier och ämnesområden. Den viktigaste uppgiften
”teoribygget” har är tillhandahållet av begrepp som går att undersöka
(Eliasson 2013, s.12), vilket också var fallet i denna studie. En rad
begrepp, både ur den tidigare forskningen och ”teoribygget” ligger till
grund för kommande delar av studien.
3.2.2

Intervjuer
För att kartlägga nuläget rörande Tågkompaniet och trafikinformation
utfördes intervjuer av olika struktureringsgrad, se bilaga F. De
intervjuerna som utfördes på Tågkompaniet, samt intervjun på WTW
var av semistrukturerad karaktär, då kunskap rörande respondenternas
erfarenheter eftersöktes. Denna typ av intervjustruktur tillåter enligt
Denscombe (2016) respondenten att ge mer utförliga och utvecklade
svar kring intervjuns frågeställningar. I nulägesbeskrivningen utfördes
även intervjuer på Trafikverket för att skapa större kunskap om
trafikinformation. Dessa intervjuer var av ostrukturerad karaktär då
respondentens uppfattning om området var av intresse. I denna typ av
intervju menar Denscombe (2016) att respondenten introduceras till ett
ämne och kan sedan utveckla idéer och tankegångar kring ämnet med
minimalt ingripande från intervjuaren.
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En intervjuguide med underliggande teman rörande innehållet
utformades för att underlätta intervjuerna, vilket enligt Dalen (2008) och
Lantz (2013) är användbart, särskilt vid semistrukturerade intervjuer.
Intervjuguiden utformades från studiens centrala ämnen som rör
kundrelationer,
kundtillfredsställelse
och
trafikinformation.
Intervjuguidens teman och underliggande frågor utformades med
förankring i relevant teori och forskning, se bilaga A.
Intervjuguiden granskades också innan intervjuerna genomfördes för
att säkerställa att den belyser det tänkbara innehållet och omfånget
vilket Lantz (2013) påpekar kan vara värdefullt. Intervjuguiden
granskades enligt Dalens (2008) fem kriterier:






Är frågan klar eller tvetydig?
Är frågan ledande?
Kräver frågan speciell kunskap och information som informanten
kanske inte har?
Innehåller frågan alltför känsliga saker som informanten kommer
att vägra uttala sig om?
Ger frågeställningen utrymme för att informanten kan ha egna
och måhända otraditionella uppfattningar?

För att kunna använda den data som samlades in så dokumenterades
intervjuerna, vilket Lantz (2013), Denscombe (2016) och Trost (2010) i
enighet konstaterar är en nödvändighet. Intervjuerna i denna studie
dokumenterades genom att göra anteckningar i förhållande till
intervjuguiden och sedan efter intervjun skriva en sammanfattning.
Denna metod menar Trost (2010) är ett bra alternativ till inspelning av
intervjuer, då inspelning leder till stora mängder utskrivet material. Då
många intervjuer genomfördes i denna studie så lämpade sig den
använda metoden eftersom inspelningar kunde resulterat i mycket
inspelat material som skulle krävt mycket tid att bearbeta.
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Enkäter
För att samla in kundernas åsikter kring realtidsinformation i
kollektivtrafiken användes webbaserad enkäter, se bilaga C. Enkäten
utformades genom att följa fem viktiga steg framtagna av Sörqvist
(2000, s.59-87). Dessa steg innefattar fastställning av kundparametrar,
utformning av frågor, konstruktion av svarsskalor, utformning av
frågeformulär och test av undersökningen.
Ett vanligt fel enligt Sörqvist (2000) är att viktiga kundparametrar
utelämnas varpå fel frågor ställs, vilket kan leda till att resultatet blir
missvisande. För att undvika detta identifierades och fastställdes de
kundparametrar som i tidigare forskning visat sig ha störst betydelse för
resenärer inom kollektivtrafiken, och de parametrar som inte visat sig
betydelsefulla i tidigare studier utelämnades därför. De fastställda
kundparametrarna innefattade en rad olika informationsattribut för
resenärer inom kollektivtrafiken, främst rörande realtidsinformation
som skulle bidra till att svara på studiens syfte och frågeställningar. När
frågorna ska utformas kan dess uppbyggnad och språkliga förändringar
ha stor effekt på vilka resultat som erhålls (Sörqvist 2000, s.73-74). För
att frågorna skulle uppfattas som lättbegripliga och tydliga togs tre
aspekter i beaktning för att säkerställa detta; frågornas ordval, läsbarhet
och innebörd. Nästa steg var att konstruera svarsskalor, vilket gjordes
utefter frågornas egenskaper.
Det finns fyra olika svarsskalor; nominalskala, ordinalskala,
intervallskala, och kvotskala. En nominalskala är en ren klassificering,
ordinalskala utgör en rangordning, en intervallskala innebär en
rangordning mellan två värden och en kvotskala har intervallskalans
alla egenskaper inklusive en absolut nollpunkt, vilket innebär att
beräkning av kvoter är möjligt (Ejlertsson 2012, s.123-125). I denna enkät
användes en nominal skala för möjligheten att klassificera
respondenterna och få dem att välja mellan olika alternativ, medan
intervallskala användes för att kunna rangordna informationsattribut
utefter respondenternas svar. Svarskalorna var balanserade för att ha en
neutral mittpunkt för de respondenter som saknade åsikt i en fråga,
istället för att tvinga dem att ta ställning i en obalanserad svarsskala och
på så vis påverka resultatet. De frågor som inte lämpade sig för
svarskalor försågs med öppna svar för att erhålla en djupare förståelse
för respondentens svar.
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Vid utformningen av frågeformuläret användes verktyget Google
Formulär. I detta skede placerades frågorna efter en naturlig och logisk
ordningsföljd. Enkäten utökades även med ett fåtal frågor för att
komplettera nulägesbeskrivningen. Frågorna kategoriserades till
följande områden; bakgrundsfrågor, allmän trafikinformation,
trafikinformation vid byten och förseningar, informationsmedel, samt en
fråga där respondenten fick kommentera övriga synpunkter.
Innan undersökningen genomfördes så testades den i genom ett interntoch ett extern test. Det interna testet bestod av en checklista för
frågeformulär (se bilaga B) och det externa testet gjordes genom en
pilotstudie. Enligt Ejlertsson (2012) är det fördelaktigt att genomföra en
pilotstudie för att säkerställa att respondenterna uppfattar och tolkar
frågorna på samma sätt som frågekonstruktören. Pilotstudien
genomfördes med sju testpersoner i åldrarna 20 – 60 år som svarade på
enkäten och lämnade feedback på enkäten. Dessa tester ledde till en rad
förbättringar så att enkäten kunde godkännas av handledare på
Mittuniversitet och Tågkompaniet, och slutligen skickas ut via mail.
För att komplettera resultatet från kundundersökningen genomfördes
ytterligare en enkätundersökning, se bilaga D. Denna enkät skickades
till Tågkompaniets personal för att skapa en helhetsbild av dagens
trafikinformation och dess brister. Utformningen och testningen av
enkäten följde samma tillvägagångssätt som i tidigare enkät. De frågor
som ställdes baserades delvis på viktiga- och problematiska
informationsattribut från tidigare forskning, och delvis på tidigare
erhållna resultat i studien. Svarsalternativen utformades för att samla in
både kvantitativ- och kvalitativ data för att skapa en så bred bild av
personalens åsikter som möjligt. Kvalitativ data från resenärerna
återfinns i bilaga E och från personal i bilaga G.
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Urval
För att välja ut deltagarna till studiens enkätundersökning och
intervjuer så användes olika urvalsmetoder. Informanterna till studiens
intervjuer togs fram utefter ett subjektivt urval där de personerna med
störst relevans och kunskap inom det undersökta ämnet valdes ut.
Denna urvalsmetod användes då antalet informanter inte fick vara för
stort samtidigt som det insamlade materialet behövde vara tillräckligt
för en korrekt tolkning. De informanterna som valdes ut till intervjuerna
bestod därför till majoriteten av nyckelpersoner på Tågkompaniet och
Trafikverket.
Till enkätundersökningarna användes en totalundersökning som
urvalsmetod vilket innebar att enkäten skickades till alla individer i
målgrupperna. Då webbenkäter är enkla sett till tid och arbetskraft, och
är helt kostnadsfria så skapade detta förutsättningar för en
totalundersökning. Eftersom enkätundersökningarna hade på förhand
bestämda tidsintervall för hur länge de skulle vara aktiva så lämpades
totalundersökningar då detta tillät stora mängder svar på relativt kort
tid. Dessutom gav detta utrymme för eventuella bortfall i respons från
målgruppen, vilket enligt Denscombe (2016) är vanligt förekommande
bland enkätundersökningar.
Det kundregister som erhölls av Tågkompaniet att använda i
enkätundersökningen innehöll endast kunder för Tåg i Bergslagen och
inte hela deras kundsegment. Detta innebar att enkäten skickades ut till
de 5000 kunder som fanns i kundregistret för Tåg i Bergslagen. Gällande
personalundersökningen så skickades den enkäten ut till alla
medarbetare för affärsområdena Tåg i Bergslagen, Värmlandstrafik, Xtrafik och Norrtåg, vilket totalt var ungefär 400 personer.

3.3

Bearbetning av data
Studiens resultat består av både kvantitativ- och kvalitativ data. För att
tydliggöra resultatet och underlätta tolkningen så har kvantitativ data
illustrerats i figurer och procentsatser. Figurerna har bestått av stapeloch cirkeldiagram. I de fall stapeldiagram använts så har antalet
personer som svarat på respektive svarsalternativ använts som data i
figurerna. Programmet Excel har använts för att bearbeta data och
illustrera figurer.
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Studiens kvalitativa data kommer från öppna svar i enkäterna och
intervjuer. Materialet från intervjuerna har bearbetats genom en
helhetsanalys, vilket innebär att utgångspunkten är textens helhet varpå
centrala teman som vill belysas väljs ut (Holme & Solvang 1997, s.141146). När materialets centrala delar valts ut kunde texten sedan
sammanfattas. Det data som erhållits genom öppna svar i enkäterna har
bearbetats genom temporära träddiagram, se figur 8, vilket enligt
Sörqvist (2000) kan användas för att bryta ner en komplex helhet i sina
beståndsdelar. På så vis har kvalitativ data kunnat kategoriseras efter
område och sedan sammanfattas till en text.

Figur 8: Träddiagram.

3.4

Analysmetoder
I detta kapitel presenteras tillvägagångssätt för den analys av data som
genomförts. Först presenteras metoder för analysen av nuläget, följt av
metoder
för
analysen
av
kundundersökningen,
personalundersökningen, samt marknadsundersökningen. Enligt Svenning
(2003) fordras en struktur i analysen för att öka förståelsen av
verkligheten, vilket har tagits i beaktning genom att strukturera
analysen utefter ordningen av de undersökningar som genomförts.
Kvantitativ data har analyserats genom en kvantitativ analys med hjälp
av statistiska metoder, då det enligt Sörqvist (2000) underlättar för
tolkning och slutsatser. Kvalitativ data har analyserats genom analytiska
jämförelser, vilket Svenning (2003) menar kan lämpa sig för att hitta
mönster och likheter.
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Metoder för nulägesanalys
En viktig del i den kvantitativa analysen är enligt Sörqvist (2000) analys
av samvariation. För att ta reda på om det fanns någon samvariation
mellan olika variabler beräknades korrelationskoefficienten. Det gjordes
för att analysera om det fanns något samband mellan ålder och nöjdhet
med dagens trafikinformation, både generellt och vid förseningar.
Korrelationskoefficienten kan variera mellan värdena -1 och 1, där
värden som ligger nära -1 och 1 har en stark korrelation, medan värden
kring 0 har svag eller obefintlig korrelation (Sörqvist 200, s.140-142). En
positiv korrelation innebär ett positivt samband (höga värden på xvariabeln ger höga värden på y-variabeln), medan en negativ
korrelation innebär ett negativt samband (höga värden på x-variabeln
ger låga värden på y-variabeln) och negativ lutning i en graf (Svenning
2003, s. 242-243). Korrelationskoefficienten beskriver endast graden av
linjär samvariation, vilket innebär att det kan vara fördelaktigt att plotta
värdena då vissa variabler har en stark samvariation, men beskriver en
kurva (Sörqvist 200, s.140-142). Korrelationskoefficienten ( ) beräknades
enligt ekvation (1), där
och
representerade medelvärdena för
respektive variabel, och
och
representerade de erhållna
svarsvärdena.
(1)
Efter att korrelationskoefficienterna hade beräknats så plottades
värdena i grafer. Värdena delades därefter in i tre kluster efter åldrarna
17-30, 31-50 och 51-84, detta för att kunna se hur medelvärdena för
respektive kluster skilde sig mellan varandra. En rät linje drogs därefter
mellan de olika medelvärdena för att kunna utläsa om det tenderade till
något samband oavsett vad korrelationskoefficienten visade.
Indelningen av kluster representerade tre generationer med olika
bakgrund av dagens informationsteknologi.
För att identifiera eventuella samband mellan Tågkompaniets olika
affärsområden och deras nöjdhet med dagens trafikinformation gjordes
en segmentering. Enligt Sörqvist (2000) kan olika grunder användas för
segmentering, men det är viktigt att de är ömsesidigt uteslutande. I
denna segmentering så delades personalen in efter vilket affärsområde
de tillhörde för att se hur nöjdheten skilde sig däremellan.
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Metoder för analys av kundundersökning
Beskrivande statistik innefattande lägesmått och spridningsmått har
använts för att analysera kvantitativ data i kundundersökningen.
Svenning (2003) menar att dessa är de mest grundläggande måtten för
att beskriva hur data fördelar sig. För att ta reda på vilka
informationsattribut resenärerna ansåg var viktigast rangordnades
dessa utefter störst medelvärde (lägesmått). Enligt Sörqvist (2000) är
fördelen med medelvärde att det utgör en hopvägning av samtliga
erhållna svarsvärden (för respektive informationsattribut). Medelvärdet
( ) beräknades enligt formel (2) där variabeln ( ) representerade de
erhållna svarsvärdena och ( ) beskriver antalet erhållna svar.
(2)
För att analysera spridningen av respondenternas svar beräknades
sedan standardavvikelsen (spridningsmått) ut. Det kan benämnas som
en konstruerad storhet med fördelen att det tar hänsyn till samtliga
observationers individuella spridning (Sörqvist 2000, s.137).
Standardavvikelsen ( ) beräknades enligt formel (3), där
representerade de erhållna svarsvärdena och medelvärdet för dessa
svarsvärden.

(3)
För att lättare kunna tolka och utvärdera standardavvikelserna så
räknades dessa även ut i procent. Standardavvikelse ( ) i procent (%)
beräknades enligt formel (4), där
representerade svarsvärdenas
medelvärde.
(4)
Sedan analyserades respondenternas val av vilken informationskanal de
helst använder. Det gjordes för att se respondenternas medelålder för
respektive informationskanal. Detta illustrerades sedan i stapeldiagram
för att kunna göra en jämförelse.
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För att ta reda på om det fanns någon samvariation mellan
informationsattributens medelvärde och respektive standardavvikelse
beräknades korrelationskoefficienten enligt formel (1). Enligt Sörqvist
(2000) kan det ibland finnas samband, även om inte
korrelationskoefficienten indikerar på det. För att synliggöra om det
fanns något samband så illustrerades värdena i två grafer, ett
stapeldiagram och en graf där dess mätvärden plottades. För att
illustrera eventuella samband ännu tydligare så drogs en rät linje mellan
staplarna och en linjär regression gjordes utifrån de plottade värdena för
att på så vis kunna urskilja om det fanns någon samvariation.
3.4.3

Metoder för analys av personalundersökning
En
analytisk
jämförelse
har
genomförts
i analysen av
personalundersökningen.
Detta
gjordes
genom
temporära
relationsdiagram som användes för att identifiera relationer mellan olika
resultat, vilket enligt Sörqvist (2000) kan vara lämpligt för att finna
samband mellan olika objekt. Syftet med att identifiera relationer var att
stärka resultatet och bekräfta problem och behov som både personal och
resenärer upplevde. Strukturen i tekniken med att finna samband
mellan olika objekt och data illustreras i figur 9.

Figur 9: Relationsdiagram.

3.4.4

Metoder för analys av marknadsundersökning
För att kunna utvärdera informationssystem inom kollektivtrafiken med
avseende på individanpassad realtidsinformation så utformades en
utvärdering i två steg. I det första steget så utformades en
utvärderingsmatris. Matrisen syftade till att analytiskt utvärdera
helheten på informationssystem i kollektivtrafiken, vilket enligt
Kjellström (2006) lämpar sig för att bedöma olika aspekter av en
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produkt eller delar av en process. Denna matris användes sedan för att
kunna utvärdera de informationssystem som valdes ut i
marknadsundersökningen, vilket enligt Hung et. al (2003) är ett
användbart verktyg för att inse att den totala prestationen hos det som
bedöms
beror
på
viktiga
element.
De
element
som
informationssystemen utvärderades utefter i matrisen var de funktioner
och informationsattribut som identifierades i studien.
Funktionerna och attributen delades in i elementkategorierna
nödvändiga
funktioneroch
informationsattribut,
samt
mervärdesskapande informationsattribut. De funktionerna som
klassades som nödvändiga var de funktioner som ansågs vara mest
avgörande för att tillhandahålla resenärer med mobil individanpassad
realtidsinformation. De attribut som i matrisen klassades som
nödvändiga var de attribut som erhöll de högsta medelvärdena i
kundundersökningen och var också de som ansågs vara mest kritiska
för att resenärerna ska kunna ta sig deras ursprungs- till slutdestination
och inte missa trafikförändringar som påverkar deras resa. De attribut
som klassificerades som mervärdesskapande var de attribut som inte
ansågs kritiska för resenärernas resa, men ändå kunde tillföra värde till
den. Informationssystemen bedömdes sedan genom att kryssa i de
funktioner och attribut som informationssystemet kunde tillhandahålla
resenärerna, se tabell 1.
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Tabell 1: Utvärderingsmatris.

I det andra steget av utvärderingen så utformades en matris där
informationssystemets totala prestation i varje elementkategori viktades
ihop med varandra för att skapa ett totalt värde för
informationssystemets förmåga att tillhandahålla resenärer med mobil
individanpassad realtidsinformation, se tabell 2.
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Tabell 2: Matris för viktning.

Den totala prestationen (T) beräknades enligt formel (5), där Xi är antalet
uppfyllda nödvändiga funktioner, Yj antalet uppfyllda nödvändiga
informationsattribut, Zk är antalet uppfyllda mervärdesskapande
informationsattribut. ni, nj, nk är det totala antalet funktioner och attribut
i varje kategori.
(5)
Ett totalt värde för prestationen kunde därefter erhållas som beskrev
dess prestation på en skala mellan 0 och 3, där 0 ansågs som mycket
dåligt och 3 som mycket bra. Eftersom ett nödvändigt attribut i denna
studie ansågs som viktigare att uppfylla än ett attribut som skapade
mervärde så valdes endast de attribut som var väsentliga för
resenärerna till kategorin nödvändiga attribut. Detta medförde sedan att
när informationssystemet evaluerades utefter prestationen i varje
elementkategori, så vägde ett nödvändigt attribut tyngre än ett
mervärdeskapande attribut. Detta då 1/4 är större än 1/10. Då de
nödvändiga funktionerna i denna studie ansågs som kritiska för att
kunna tillhandahålla mobil individanpassad realtidsinformation till
resenärerna så föreföll då vikten 1/3 för varje funktion lägligt. I den
utarbetade utvärderingen så innebar detta att ett informationssystem
erhöll ett större totalt värde om det uppfyllde fler antal nödvändiga
funktioner och attribut än mervärdesskapande attribut.

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.

46

Mobil individanpassad
realtidsinformation i kollektivtrafiken En fallstudie på Tågkompaniet.
Gustaf Ahlander & Sebastian Ekroth

3.5

2016-06-02

Validitet och reliabilitet
För att säkerställa inre validitet i studiens kvalitativa datainsamling så
användes datatriangulering och undersökningstriangulering i
litteraturundersökningen och vid intervjuerna, då Denscombe (2016)
menar att dessa är lämpliga att använda för att stärka tillförlitligheten
och tilltron till forskningsresultaten. Datatrianguleringen utfördes
genom att använda multipla källor i litteraturstudien och multipla
informanter till intervjuerna. Undersökartrianguleringen utfördes
genom att båda författarna undersökte lämplig litteratur till
litteraturundersökningen samt var närvarande och antecknade under
samtliga intervjuer och därmed bidrog med två uppfattningar om varje
intervju. Intervjuernas frågekonstruktion validerades också genom
kriterier från lämplig litteratur samt granskning av studiens handledare.
Det insamlade materialet validerades också vid slutet av varje intervju
för att säkerställa att informationen uppfattats korrekt. För att
säkerställa inre validitet i studiens kvantitativa datainsamling så
utfördes ett internt och externt test av studiens enkät. Det interna testet
bestod av en checklista från lämplig litteratur för att garantera relevanta
frågeställningar. Det externa testet utgjordes av en pilotstudie för att
fastställa att enkätens frågekonstruktion uppfattades på samma sätt av
respondenterna som av konstruktörerna. Frågekonstruktionen
validerades också av Tågkompaniet med syfte att se till så enkätens
undersökningsområde
hamnar
inom
företagets
uppfattade
problemområde.
Gällande den yttre validiteten och generaliserbarheten i studiens
resultat rörande enkätundersökningen, har antagandet gjorts att
resenärerna i det kundregister som erhölls från Tågkompaniet var
representativa för alla Sveriges tågresenärer. Detta då det antogs att
människor i södra Sverige inte reagerar annorlunda på problem med
tidshållning och trafikinformation än människor i Norra Sverige. Därför
ansågs det lösningsförslag som presenterades i studien även vara
lämpligt för alla Sveriges tågresenärer.
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För att stärka reliabiliteten har därför tillvägagångssättet i denna studie
dokumenterats konkret och utförligt. Andra aspekter som kan äventyra
resultatets reliabilitet är enligt lantz (2013) intervjuareffekter, vilket
innebär effekter som kan göra att olika intervjuare erhåller olika svar på
samma frågor. Svenning (2003) ser också standardiseringsproblem i
intervjusituationen och tolkningsproblem som hot mot reliabilitet.
Åtgärder som tagits för att undvika intervjueffekter och
tolkningsproblem i studiens intervjuer är klargjorda definitioner av
använda begrepp och närvarande av båda författarna under samtliga
intervjuer för att säkerställa uppfattningen av innehållet. För att
minimera standardiseringsproblem i intervjusituationen har en
intervjuguide använts i syfte att erhålla samma intervjusituation under
intervjuerna. Tydliga måttangivelser har applicerats i studiens enkäter
för att undvika att respondenterna själva ska definiera måtten.
För att öka tillförlitligheten i kundundersökningen rörande resenärernas
åsikter om trafikinformation så utfördes även en ytterligare
enkätundersökning där personalens syn och åsikter på resenärernas
tillgång av trafikinformation undersöktes. Detta kunde på så sätt
fungera som komplement till resenärernas åsikter och även fylla
eventuella luckor i kundundersökningen.

3.6

Etiska och samhälleliga aspekter
Enligt Holme och Solvang (1997) måste alltid den grundläggande frågan
ställas huruvida det är rätt att gripa in i andra människors liv för att få
fram den information som eftersöks. I denna studie har personer fått
samtycka till att ställa upp på intervjuer och att svara på enkäter har
varit frivilligt, vilket innebar att ingen människa som inte velat svara har
behövt göra detta. Ejvegård (2009) menar att en undersökning kan leda
till att någon hamnar i en utsatt situation. Därför har de intervjuer som
återfinns i studien inte refererats med namn för att skapa en trygghet för
de intervjuade personerna att berätta en så verklig bild och uppfattning
som möjligt utan att behöva oroa sig för konsekvenser. Även svaren
från enkäterna har behandlats anonymt. För att säkerställa att
respondenterna blev medvetna om anonymiteten skrevs detta i
instruktionerna i enkäterna som skickades ut.
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Holme och Solvang (1997) betonar att undersökningen i största möjliga
mån ska läggas upp på ett sådant sätt att den inte medför några skadliga
följder för någon. Därför har inga frågor ställts som kan kränka eller
skada den psykiska integriteten, inte heller studiens resultat är skadligt
för någon. Respondenter från intervjuer och enkäter har blivit
informerade om studiens syfte och mål för att skapa en medvetenhet
kring vad de deltar i för studie.
Då denna studie behandlar ett problem förankrat i dagens samhälle kan
det resultat och de slutsatser som dras i studien påverka samhället i viss
utsträckning. Då studien tillhandahåller ett verktyg för utvärdering av
informationssystem för att på sikt öka användandet av kollektivtrafiken,
kan detta leda till att fler människor väljer att åka kollektivt istället för
bil. Detta skulle enligt Ferris et al. (2010) kunna leda till positiva effekter
för miljön, men också för samhället då det skulle underlätta trafiken. Ett
ökat användande av kollektivtrafiken skulle också leda till ökade
intäkter för de företag som bedriver trafiken, som skulle kunna
användas för att renovera och investera i t.ex. nya tåg och bussar. Då
lösningsförslaget i studien uppmanar till användande av mobila enheter
kan detta leda till att resenärer utan dessa enheter förbises. Då forskning
har visat på att äldre generationer inte använder mobila enheter i
samma utsträckning som yngre, kan dessa gå miste om viktig
trafikinformation. Alternativt kan en konsekvens bli att resenärer
behöver införskaffa en mobil enhet för att ha tillgång till
trafikinformation via mobila applikationer.

3.7

Metoddiskussion
För öka tillförlitligheten i insamlad data via enkäterna och förbättra
resultatet hade ett slumpmässigt urval av den använda urvalsgruppen
kunnat användas. Vidare hade också ett större antal respondenter och
en större geografisk spridning kunnat förbättra resultatet då det hade
speglat Sveriges resenärer på ett mer autentiskt sätt. I denna studie så
negligerades detta p.g.a. begränsad tillgång till respondenter och då
prioriterades antalet svar. Då svarsfrekvensen för kundundersökningen
var 7 % och för personalundersökningen 14 % så kan detta också ge en
missvisande bild av målgrupperna. En faktor som kan ha påverkat
svarsfrekvensen kan vara utskickningsdag för enkäten då människor
t.ex. kanske har mer och göra på veckodagar än helger. En annan faktor
som Sörqvist (2000) menar är en allt mer vanlig tendens är att kunder
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har tröttnat på att besvara frågor från olika företag vilket medför att
enkätundersökningar överlag har mycket stora bortfall i svarsfrekvens
idag. De svar som erhölls via enkäterna kan också ha påverkats av
trafikläget vid den tiden som enkäten skickades ut. Hade enkäten istället
skickats ut under vinterhalvåret då trafiken präglas av mer störningar
och förseningar hade resultatet kunnat se annorlunda ut. På samma sätt
hade resultatet kunnat skilja sig om enkäten skickades ut under
sommaren. Att skicka ut enkäten till samma målgrupp multipla gånger
hade kunnat förbättra resultatet då ett svar blir mer säkert om
respondenten anger det mer än en gång. Dock det finns även en risk för
att det skulle försämras då respondenten kanske tröttnar på det andra
utskicket av enkäten och inte fyller i den med omtanke. För att förbättra
resultatet hade också intervjuer kunnat utföras på resenärerna för att
garantera att deras åsikter samlas in korrekt. Detta då vissa av
resenärernas åsikter kanske inte lämpade sig för de svarsskalor som
konstruerades i enkäten. Men detta hade bidragit till att
undersökningen hade ökat avsevärt rent tidsmässigt.
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Empiri
I detta kapitel presenteras studiens empiri. Till att börja med presenteras
empiri från studiens nulägesanalys innehållande beskrivning av
Tågkompaniet och dess värderingar, men även en kartläggning av läget
rörande trafikinformation i kollektivtrafiken. Sedermera presenteras
empiri från studiens kundundersökning och personalundersökning.
Slutligen presenteras empiri från studiens marknadsundersökning där
möjliggörandet för studiens tidigare undersökta trafikinformation, men
även marknaden för mobila applikationer uppvisas.

4.1

Nulägesanalys

4.1.1

Beskrivning av Tågkompaniet
Tågkompaniet arbetar idag efter sina mål och kärnvärden. Målen är att
vara ett lönsamt företag, kundens favorit och förstaval, samt bästa
företaget. Kärnvärdena är enkelt, personligt, pålitligt och modigt. De
arbetar med policys, vilket innebär beskrivningar över hur uppgifter ska
lösas och hur kunder ska bemötas på tågen. För Tågkompaniet är det
mycket viktigt med tillfredsställda kunder, vilket gör att de alltid ska
sättas i fokus. För att skapa högre kundtillfredsställelse genomförs NKIundersökningar (Nöjd Kund Index) där resenärernas tillfredställelse
mäts utifrån ett antal parametrar så som tågets tidshållning, temperatur,
skyltning av information och resans helhetsintryck. Tågkompaniet har i
dagsläget branschens högsta NKI. Ytterligare en åtgärd som företaget
vidtar för att bibehålla och skapa nöjda kunder är genom Sveriges bästa
reklamationsvillkor.
Idag sker inget aktivt arbete för att förbättra kunskapen om vad
kunderna efterfrågar för information. Det som dock är tydligt är att
kunderna ställer högre krav på informationstillgången än vad som
tillhandahålls. Kundernas krav förändras allt mer över tid och även i
vilka kanaler informationen görs tillgänglig. Av Tågkompaniets
affärsområden Norrtåg, X-trafik, Värmlandstrafik och Tåg i Bergslagen
(TiB) är det enbart TiB som tillhandahåller trafikinformation via
Tågkompaniet.
Övriga
affärsområden
tillhandahåller
trafikinformationen via RKTM. De kanaler som Tågkompaniets
trafikinformation görs tillgänglig på idag är via deras hemsida,
mobilapplikation,
servicecenter,
Trafikverkets
hemsida
och
informationstavlor i vänthallar och på perronger. Information via dessa
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kanaler rör endast avgångs- och ankomsttider, och med undantag från
informationstavlor är detta information som kunderna själva måste
hämta, där det krävs att resenären har en mobiltelefon eller dator. Det
finns dock brister med dagens information då den inte är i realtid vilket
kan skapa oroligheter bland resenärer. Önskar de att erhålla uppdaterad
information finns möjligheten att ringa servicecenter, dock blir det lätt
telefonkö vid incidenter eller förseningar. Vidare marknadsförs inte
informationskanalerna tillräckligt då t.ex. vissa resenärer inte besöker
Tågkompaniets hemsida för trafikinformation. Dessa brister får
konsekvenser beroende på resenärernas reaktion, i synnerhet gällande
förseningar eller andra incidenter som påverkar trafiken och kan leda
till att vissa resenärer istället väljer att åka bil istället för tåg i framtiden.
Utöver bil som transportmedel konkurrerar även Tågkompaniet med
bussar och andra trafikföretag som SJ, även om detta endast är på ett
fåtal sträckor pga. att de flesta sträckor är upphandlade. Det finns idag
brister i tillhandahållandet av realtidsinformation, vilket kan leda till att
kunder söker sig till konkurrerande företags kommunikationskanaler.
Den tidigare nämnda trafikinformationen som resenärerna erhåller
tillhandahålls ursprungligen av Trafikverket, vilka kontrollerar trafiken
på Sveriges järnvägar. Innan informationen når resenärerna löper den
genom ett antal steg, se figur 10.

Figur 10: Informationsprocessen.
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Inledningsvis rapporterar lokföraren ett fel eller en händelse till
Trafikverket.
Sedan
hanteras
ärendet
av
Trafikverkets
trafikinformatörer som bearbetar informationen och vidarebefordrar till
berörda trafikföretag. Trafikverket fattar ett beslut om åtgärd och kan
sedan föra en dialog med trafikföretagen om beslutad åtgärd och vilken
information som ska delges resenärerna. Informationen kan resenärerna
erhålla genom trafikföretagen, Trafikverket och under vissa
omständigheter via media.
4.1.2

Kundperspektiv
Nästan hälften av resenärerna reser någon/några gånger om året.
Nästan 1 av 4 resenärer reser någon/några gånger i månaden och drygt
1 av 4 reser dagligen eller någon/några gånger i veckan. Endast 1 av 357
svarande resenärer reser aldrig, se figur 11.

Figur 11: Respondenternas resefrekvens.

Undersökningen visar att ungefär 9 av 10 resenärer hämtar eller får
information om sin resa via någon form av digital kanal, som hemsidor,
mobila applikationer, sms, mejl, sociala medier, informationstavlor på
perrong och media. Hemsidor är den vanligaste källan som används av
drygt hälften av alla resenärer. De övriga informationskällorna som
högtalare på stationer och kundservice utgör en bråkdel av de använda
kanalerna, se figur 12.
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Figur 12: De informationskanaler respondenterna använder i dagsläget

Resenärernas generella nöjdhet med dagens utbud av trafikinformation
illustreras i figur 13. Drygt hälften av resenärerna är i dagsläget nöjda
och ungefär 1 av 10 är mycket nöjda med dagens trafikinformation.
Nästan 4 av 10 resenärer är varken nöjda eller missnöjda. Resterande
resenärer är missnöjda eller mycket missnöjda med trafikinformationen.
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Figur 13: Generell nöjdhet med dagens utbud av trafikinformation

Gällande dagens trafikinformation vid förseningar är drygt hälften av
resenärerna varken nöjda eller missnöjda. Drygt 3 av 10 är nöjda eller
mycket nöjda, och nästan 3 av 10 resenärer är missnöjda eller mycket
missnöjda, se figur 14.

Figur 14: Nöjdhet med dagens trafikinformation vid förseningar
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Resenärernas upplevda problem med dagens trafikinformation.
I studien har ett antal upplevda problem med dagens trafikinformation
kunnat identifieras genom kunderna. Informationen har stundtals
upplevts som otydlig och bristande. Utbudet av informationen har
ibland varierat beroende på sträcka och kunderna har ofta upplevt att
informationen uppdateras för sällan i samband med trafikförändringar,
inställda tåg och ersättningstrafik. Dessa problem ger uttryck för ett
missnöje där kunder valt konkurrerande företags informationssystem
och ibland valt bil som transportmedel istället för att resa kollektivt.
4.1.3

Personalperspektiv
I figur 15 illustreras personalens generella nöjdhet med den
trafikinformation som resenärerna ges idag. Drygt hälften av personalen
är varken nöjda eller missnöjda, drygt 3 av 10 anställda är nöjda eller
mycket nöjda, medans nästan 1 av 10 anställda är missnöjda eller
mycket missnöjda.

Figur 15: Personalens generella nöjdhet med resenärernas trafikinformation.

Gällande den trafikinformation som personalen kan ge resenärerna idag
vid förseningar är nästan 4 av 10 varken nöjda eller missnöjda, drygt 4
av 10 är nöjda eller mycket nöjda och drygt 2 av 10 missnöjda eller
mycket missnöjda, se figur 16.
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Figur 16: Personalens nöjdhet med den trafikinformation de kan ge vid förseningar.

Figur 17 illustrerar om personalen upplever att resenärerna är missnöjda
med dagens informationsutbud. Nästan 6 av 10 anställda uppfattar att
resenärerna är missnöjda, drygt 3 av 10 upfattar att resenärerna varken
är nöjda eller missnöjda, och närmare 1 av 10 anställda uppfattar att
resenärerna inte är missnöjda.

Figur 17: Personalens uppfattning av om resenärerna är missnöjda med dagens
informationsutbud.
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Personalens upplevda problem med dagens trafikinformation.
I studien har även ett antal upplevda problem med dagens
trafikinformation kunnat identifieras genom personalen. Ett upplevt
problem bland de anställda är att informationsprocessen, från händelse
till att den når kunderna, är för ineffektiv. Detta anses vara en
bidragande orsak till att informationen uppdateras för sällan, vilket gör
att de upplever att de får information för sent kring många händelser.
En annan uppfattning kring den otillräckliga uppdateringen av
information förklaras genom att de informationskanalerna som finns att
tillgå idag är för bristfälliga för att kunna förse personal och kunder
med uppdaterad information. Det finns även personal som upplever att
de är underbemannade vid trafikförändringar eftersom att de inte kan
förse kunderna med tillräcklig information.

4.2

Kundundersökning
Respondenternas efterfrågan på aktuell information rörande total restid
illustreras i figur 18. Närmare 8 av 10 resenärer anser att informationen
är viktig eller ganska viktig och resterande alternativ utgör tillsammans
2 av 10 resenärer. Nästan 6 av 10 resenärer vill erhålla informationen
innan avresan, medan drygt 2 av 10 resenärer föredrar informationen på
perrongen samt 2 av 10 föredrar den ombord på tåget.

Figur 18: Illustrerar hur viktig trafikinformation rörande total restid är för
respondenterna.
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Respondenternas efterfrågan på aktuell information rörande lediga
platser på tåget illustreras i figur 19. Drygt 3 av 10 resenärer anser att
informationen är viktig eller ganska viktig, närmare 3 av 10 resenärer
anser att den varken är viktig eller oviktig, och 4 av 10 anser att den är
oviktig eller ganska oviktig. Drygt 6 av 10 resenärer vill erhålla
informationen innan avresan, medan 2 av 10 resenärer föredrar
informationen på perrongen, och 2 av 10 resenärer föredrar den ombord
på tåget.

Figur 19: Illustrerar hur viktig trafikinformation rörande lediga platser på tåget är
för respondenterna.

Respondenternas efterfrågan på trafikinformation rörande aktuell
position illustreras i figur 20. Nästan 4 av 10 resenärer anser att
informationen är viktig eller ganska viktig, drygt 3 av 10 resenärer anser
att den varken är viktig eller oviktig, samt ungefär 3 av 10 resenärer
anser att den är oviktig eller ganska oviktig. Drygt 4 av 10 resenärer vill
erhålla informationen innan avresan, nästan 3 av 10 resenärer vill
erhålla informationen på perrongen, och närmare 3 av 10 resenärer vill
ha den ombord på tåget.
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Figur 20: Illustrerar hur viktig trafikinformation rörande tågets aktuella position är
för respondenterna.

4.2.1

Trafikinformation vid byten
Respondenternas efterfrågan på aktuell information rörande vilka
stationer bytena sker på illustreras i figur 21. Drygt 8 av 10 resenärer
anser att informationen är viktig eller ganska viktig, medan resterande
alternativ tillsammans utgör 2 av 10 resenärer. Gällande i vilket stadie
av resan resenärerna vill erhålla informationen så svarade drygt 5 av 10
att de vill ha den innan avresan, drygt 1 av 10 resenärer vill ha den på
perrongen och nästan 4 av 10 resenärer vill erhålla informationen
ombord på tåget.

Figur 21: Illustrerar hur viktig trafikinformation rörande tågets stationer (orter) är
för respondenterna.
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Respondenternas efterfrågan på aktuell information rörande väntetid
innan tågets avgång illustreras i figur 22. Mer än 8 av 10 resenärer anser
att informationen är viktig eller ganska viktig, medan resterande
alternativ tillsammans utgör mindre än 2 av 10 resenärer. Nästan 5 av 10
resenärer vill erhålla informationen innan avresan, drygt 2 av 10
resenärer önskar informationen på perrongen och ungefär 3 av 10
resenärer vill helst ha informationen ombord på tåget.

Figur 22: Illustrerar hur viktig trafikinformation rörande väntetiden under ett byte
är för respondenterna.

Respondenternas efterfrågan på aktuell information rörande avgångens
spårnummer illustreras i figur 23. Drygt 8 av 10 resenärer anser att
informationen är viktig eller ganska viktig, medan resterande alternativ
tillsammans utgör ungefär 2 av 10 resenärer. Drygt 3 av 10 resenärer vill
erhålla informationen innan avresan, mer än 4 av 10 resenärer på
perrongen, och nästan 3 av 10 resenärer vill ha den ombord på tåget.
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Figur 23: Illustrerar hur viktig trafikinformation rörande tågets spårnummer är för
respondenterna.

4.2.2

Trafikinformation vid förseningar
Respondenternas efterfrågan på aktuell information rörande tågets
avgångstid vid förseningar illustreras i figur 24. 96,6 % av resenärerna
anser att informationen är viktig eller ganska viktig, medan resterande
alternativ tillsammans utgör 3,4 % av resenärerna. Drygt 5 av 10
resenärer vill erhålla informationen innan avresa, ungefär 3 av 10
resenärer önskar informationen på perrongen, och nästan 2 av 10
resenärer vill ha informationen ombord på tåget.

Figur 24: Illustrerar hur viktig trafikinformation rörande tågets avgångstid är för
respondenterna.
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Respondenternas efterfrågan på aktuell information rörande tågets
ankomsttid vid förseningar illustreras i figur 25. Drygt 9 av 10 resenärer
anser att informationen är viktig eller ganska viktig, medan resterande
alternativ tillsammans utgör 1 av 10 resenärer. Nästan 4 av 10 resenärer
vill erhålla informationen innan avresan, mer än 2 av 10 resenärer
önskar informationen på perrongen, och nästan 4 av 10 resenärer vill ha
informationen ombord på tåget.

Figur 25: Illustrerar hur viktig trafikinformation rörande tågets ankomsttid är för
respondenterna.

Respondenternas efterfrågan på aktuell information rörande anledning
till försening i figur 26. Drygt 6 av 10 resenärer anser att informationen
är viktig eller ganska viktig, medan nästan 3 av 10 resenärer anser att
denna information varken är viktig eller oviktig, och 1 av 10 resenärer
anser att informationen är oviktig eller ganska oviktig. Drygt 3 av 10
resenärer vill erhålla informationen innan avresan, ungefär 3 av 10
resenärer önskar informationen på perrongen, och nästan 4 av 10
resenärer vill ha informationen ombord på tåget.
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Figur 26: Illustrerar hur viktig trafikinformation rörande anledning till tågets
försening är för respondenterna.

Respondenternas efterfrågan på aktuell information rörande
trafikförändringar illustreras i figur 27. 96,6 % av resenärerna anser att
informationen är viktig eller ganska viktig, medan resterande alternativ
tillsammans utgör 3,4 % av resenärerna. Nästan hälften av resenärerna
vill erhålla informationen innan avresan, medan ungefär 1 av 4 önskar
informationen på perrongen, och ca 1 av 4 vill ha informationen ombord
på tåget.

Figur 27: Illustrerar hur viktig trafikinformation rörande trafikförändringar är för
respondenterna.
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Resenärernas prioriteringar och synpunkter
Respondenternas gradering mellan kompensation eller aktuell
information vid förseningar illustreras i figur 28. På en skala där 1
innebar kompensation och 5 innebar aktuell information blev
resenärernas medelvärde 3,944.

Figur 28: Respondenternas samlade bedömning över om de föredrar kompensation
eller aktuell trafikinformation vid förseningar.

Respondenternas önskade informationskanaler illustreras i figur 29.
42,10 % svarade SMS, 19,00 % svarade mobila applikationer, 17,93 %
svarade hemsida, 16,11 % svarade mail och 4,86 % svarade sociala
medier.

Figur 29: Illustrerar respondenternas önskade informationskanaler.
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Resenärernas
önskade
förbättringsåtgärder
med
dagens
trafikinformation.
Som svar på de problem kunderna upplevde med dagens
trafikinformation så har även deras önskade förbättringar identifierats.
De uttrycker ett behov av att all information ska finnas tillgänglig för
kunderna hela tiden och vara kontinuerligt uppdaterad, detta ska inte
vara beroende av om en av resans delsträckor trafikeras genom ett
annat bolag. Vid trafikförändringar, inställda tåg, förseningar och
spårbyten är det viktigt att kunderna informeras i realtid. En önskad
funktion är att kunna prenumerera på information rörande ett visst
tågnummer, sträcka eller tidpunkt. Push-notiser kan vara en lösning för
att informera kunderna, det är dock viktigt att informationen ges ut i
både tal och skrift så att de som har funktionsnedsättningar kan ta del
av informationen också.

4.3

Personalundersökning
Personalundersökningen är baserad på 68 respondenter.
Personalundersökningens fördelning över Tågkompaniets olika
affärsområden illustreras i figur 30. Nästan 2/5 av personalen tillhör Tåg
i Bergslagen, medan drygt 1/3 av personalen tillhör Norrtåg, och ca 1/3
tillhör Värmlandstrafik och X-trafik.

Figur 30: Fördelning över affärsområden.
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Figur 31 illustrerar personalens uppfattning på frågan över om de anser
att resenärerna är mer informationskrävande vid förseningar. 95,6 % av
personalen anser att resenärerna är mer informationskrävande vid
förseningar, medan de resterande 4,4 % av personalen anser att
resenärerna varken är mer eller mindre, eller inte mer
informationskrävande vid förseningar.

Figur 31: Personalens uppfattning på frågan över om de anser att resenärerna är mer
informationskrävande vid förseningar.

Figur 32 illustrerar personalens uppfattning om bättre trafikinformation
leder till nöjdare kunder. Drygt 9/10 av personalen anser att bättre
trafikinformation leder till nöjdare kunder, medan nästan 1/10 av
personalen anser att det skulle leda till varken mer eller mindre, eller
inte leda till nöjdare kunder.

Figur 32: Personalens uppfattning om bättre trafikinformation leder till nöjdare
kunder.
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Resenärernas efterfrågade information av personalen.
Tågpersonalen fick frågan om vilken information kunderna oftast
efterfrågade från personalen ombord. Många av kundernas frågor
visade sig vara kopplade till förseningar. Ändrade ankomst- och
avgångstider, försening på annan ort (då det rörde deras anslutningar),
ersättningstrafik och anledningen till förseningen efterfrågades ofta.
Personalen fick även frågor som rörde information om biljetter och
spårnummer på stationerna.
Figur 33 illustrerar personalens uppfattning om
de bristfälliga
informationsområden som är mest kritiska. 19,0 % svarade anledning till
försening, 18,1 % svarade inställda tåg, 17,1 % svarade ersättningstrafik,
10,5 % svarade försenade avgångstider, 8,6 % svarade försenade
ankomsttider, 7,6 % svarade tågets aktuella position, 5,7 % svarade
väntetid vid byten, 4,8 % svarade total restid, 3,8 % svarade
spårnummer och 3,8 % svarade lediga platser.

Figur 33: Personalens uppfattning om de bristfälliga informationsområden som är
mest kritiska.
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Figur 34 illustrerar personalens uppfattning om bättre trafikinformation
skulle underlätta deras arbete. Drygt 7/10 av personalen anser att det
skulle underlätta deras arbete, medan ungefär 2/10 av personalen anser
att det inte skulle göra det, och nästan 1/10 anser att det inte skulle
påverka deras arbete.

Figur 34: Personalens uppfattning om bättre trafikinformation skulle underlätta
deras arbete.

Personalens
önskade
förbättringsåtgärder
med
dagens
trafikinformation.
I studien identifierades även personalens förslag på hur brister i
informationsutbudet kan förbättras.
De menar att både personal och resenärer måste få tillgång till
uppdaterad och aktuell trafikinformation som är bättre och tydligare så
snabbt som möjligt. De upplever att informationskedjan fungerar
inneffektivt och att ett bättre samarbete kan lösa det problemet. De
eftersöker även bättre handlingsplaner vid förseningar, bättre och
modernare informationskanaler, högre bemanning och fungerande
informationsystem för personalen ombord på tågen.
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4.4

Marknadsundersökning

4.4.1

Sammanfattad intervju hos WTW

2016-06-02

Fördelarna med mobila applikationer jämfört med andra
informationskanaler
Fördelarna med en mobil applikation är att informationen presenteras
”live, dvs. i realtid till användarna. Dessutom är informationen fint
paketerad i en applikation där det är enkelt som användare att navigera
sig bland informationen. Ytterligare fördelar är också att biljetten blir
dynamisk i telefonen vilket gör det smidigare att beställa en biljett ”i
farten”, via en mobil applikation snarare än på en dator vilket gör att
användarna inte behöver vara i hemmet eller beroende av en annan
trådbunden enhet. Då biljetterna är kopplade till telefonens ”enhets-ID”
gör detta att applikationen kan identifiera vilken enhet biljetten är
kopplad till. Applikationen kan sedan tillgängliggöra information och
skicka ut push-notiser med individanpassad information, vilket gör att
användarna slipper att aktivt gå in och söka information.
Varför ska man utveckla en ny applikation snarare än att använda
befintliga
Vid nyutveckling av en mobil applikation kan icke nödvändiga
funktioner exkluderas och applikationen kan specificeras mot
kundgruppen. Vidare kan företag också använda egna applikationer för
att stärka det egna varumärket och samtidigt locka nya kunder. Det är
också mer förmånligt att sälja biljetterna själva via egna applikationer
snarare än via konkurrenters applikationer. En annan fördel är att
företaget själva kan välja vilken information som ska tillhandahållas
resenärerna, då för mycket information kan uppfattas som rörigt.
Tekniken bakom informationssystem och olika informationsattribut?
I figur 35 illustreras den övergripande processen för hur ett
informationssystem inom kollektivtrafiken kan fungera. Data kopplat
till trafikinformation hämtas från trafikverkets databas och data kopplat
till biljett- och betalinformation hämtas från databasen Linkon som
utvecklar och tillhandahåller avancerade biljett- och betalsystem för
resebranschen. Från tågbolagets egna databaser kan data erhållas
rörande bokningsdetaljer. Informationssystemet vidarebefordrar sedan
informationen till kunderna.
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Det finns en rad olika informationsattribut som möjliggörs, och
dessutom kan erbjudas i realtid genom trafikverkets databas. Därifrån
kan ankomst- och avgångstider, spårnummer, restid, anledning till
försening, tid för byte och total restid hämtas. Dessa
informationsattribut uppdateras kontinuerligt i databasen och kan
därför erbjudas i realtid. GPS-teknik möjliggör tågens aktuella
positioner och hämtas via samma databas. Information kopplat till
biljetten hämtas från Linkon, och antalet lediga platser på tåget kan
hämtas från tågbolagens databaser. Att erbjuda multimodal
reseinformation är också fullt möjligt, dock innebär det att
konkurrenters alternativ kan dyka upp som förslag, vilket innebär att
denna funktion styrs av företagets värderingar. Eftersom det kan vara
dyrt att utveckla den funktionen för multimodal information kan ett
alternativ vara att ett plugin-program, exempelvis Google maps.
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Identifierade informationssystem på marknaden
I tabell 1 presenteras 7 identifierade mobila informationssystem i dagens
kollektivtrafik i Sverige. Dessa informationssystem innefattar tåg-, buss-,
tunnelbane- och spårvagnstrafik. Antalet nedladdningar för respektive
informationssystem presenteras i den högra kolumnen i tabell 6.

Tabell 3: Identifierade informationssystem inom kollektivtrafiken.

Mobila applikationer

Antalet nedladdningar

SJ
Reseplaneraren
STHLM Traveling
Reserobot
Mobitime
Tågtider
Tågkompaniet

500 000
500 000
500 000
100 000
50 000
10 000
1000
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Analys och diskussion
I detta kapitel analyseras studiens empiri. Inledningsvis analyseras
empirin från nulägesanalysen, följt av studiens kundundersökning och
personalundersökning. Avslutningsvis analyseras empirin från
marknadsundersökningen.

5.1

Nulägesanalys
Resenärernas resefrekvens i kundundersökningen visar på en stor
spridning (se figur 11, sid 53). Möjligen kan denna spridning ha en
påverkan på studiens resultat, då personer med olika resefrekvens kan
ha olika uppfattningar om vad som fungerar bra och dåligt med dagens
trafikinformation. Sambandet mellan resenärernas resefrekvens och
nöjdhet med trafikinformation illustreras i figuren nedan på en skala
från 1 till 5, där 1 anses vara mycket missnöjd och 5 anses vara mycket
nöjd. De som reser dagligen och någon gång om året har den lägsta
nöjdheten, både generellt och vid förseningar. Detta motsvarar drygt 6
av 10 resenärer tillsammans, vilket innebär att majoriteten tillhör de
minst nöjda resenärerna, både generellt och vid förseningar. De som
reser någon gång i veckan- och månaden utgör mer än 3 av 10 personer.
Dessa har den högsta nöjdheten bland resenärerna, både generellt och
vid förseningar. Då de resenärer som aldrig reser endast utgör 1 av 357
respondenter så har denna kundgrupp försummats då det kan ge en
missvisande bild av nöjdheten.

Figur 36: Samband mellan resenärernas resefrekvens och deras nöjdhet.
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Enligt kundundersökningen söker en majoritet av respondenterna (55,70
%) trafikinformation via hemsidor (se figur 12, sid 54). Att en majoritet
av resenärerna använder hemsidor istället för t.ex. mobila applikationer
kan möjligen bero på den relativt höga medelåldern (56 år) bland
respondenterna, vilka enligt Greenberg (2010) kan vara mindre
mottagliga till ny teknik. En annan faktor kan vara att Tågkompaniets
befintliga mobila applikation inte är tillräckligt tillfredsställande för
resenärerna. Det går dessutom ifrån figur 10 utläsa att det är viktigt att
tillhandahålla resenärer med trafikinformation genom multipla kanaler,
vilket stödjer Payne och Frow (2004) som konstaterade att alla kunder
måste ses som individer som ofta kräver kommunikation genom olika
kanaler.
Sambandet mellan resenärernas ålder och generella nöjdhet med dagens
trafikinformation illustreras i figuren nedan (för större figur, se bilaga I),
där åldrarna har delats in i tre kluster: 17-30, 31-50 samt 51-84 år.
Åldersfördelningen har gjorts för att motsvara tre olika generationer
med olika mycket erfarenhet från dagens teknologi och
informationssystem. Inom varje kluster är medelvärdet av den generella
nöjdheten av trafikinformation utmärkt genom en svart figur.
Majoriteten av respondenterna tillhör klustret 51-84 år, vilket möjligen
kan ha en inverkan på resultatet, då denna generation har lägre krav på
informationstillgången än generation y enligt Greenberg (2010).
Korrelationskoefficienten mellan ålder och nöjdhet beräknades till 0,128
vilket kan anses som en låg korrelation. Dock går det utifrån dessa
medelvärden att utläsa att nöjdheten tenderar till att öka i takt med
åldern.
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Figur 37: Samband mellan ålder och generell nöjdhet med trafikinformation.

Undersökningens största kluster (51-84 år) i figur 37 har den högsta
generella nöjdheten med dagens trafikinformation, vilket enligt Kotler
et al. (2011) kan innebära att de är de mest lojala kunderna. Det är därför
högst fördelaktigt att de tillhör det största klustret eftersom de kan
spegla proportionerna av det totala antalet av Tågkompaniets kunder.
Enligt Storbacka och Lehtinen (2000) är det dock ingen garanti att nöjda
kunder alltid är lojala då de ibland söker variation eller bättre
produkter. Detta kan därför innebära en risk att tappa kunder för
Tågkompaniet då det klustret med högst medelvärde ändå är relativt
lågt i förhållande till det potentiella maxvärdet.
Sambandet mellan resenärernas ålder och nöjdhet med dagens
trafikinformation vid förseningar illustreras i figuren nedan (för större
figur, se bilaga I), där åldrarna även här har delats in i tre kluster: 17-30,
31-50 samt 51-84 år. Åldersfördelningen har gjorts för att motsvara tre
olika generationer med olika mycket erfarenhet från dagens teknologi
och informationssystem. Inom varje kluster är medelvärdet av
nöjdheten av trafikinformation vid förseningar utmärkt genom en svart
figur. Korrelationskoefficienten mellan ålder och nöjdhet beräknades till
0,225 vilket är större än i tidigare figur 37, dock anses även detta som en
låg korrelation. Liksom i föregående figur går det dock att utläsa utifrån
medelvärdena att nöjdheten tenderar till att öka i takt med åldern. I
figur 38 är lutningen på linjen större än i tidigare figur vilket avslöjar en
större skildring mellan nöjdheten.
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Figur 38: Samband mellan ålder och nöjdhet med trafikinformation vid förseningar.

Den generella nöjdheten med dagens trafikinformation illustreras i
resultatet för resenärerna i figur 13 och för personalen i figur 15 (se sid.
55-56). Medelvärdet för personalens generella nöjdhet är 2,66 och
medelvärdet för resenärernas generella nöjdhet är 3,56. Detta tyder på
att resenärerna i större utsträckning är mer nöjda än vad personalen är
med den trafikinformation som tillhandahålls idag. Personalens låga
medelvärde kan indikera på ett missnöje med arbetssituationen i
relation till trafikinformation.
Personalens generella nöjdhet med dagens trafikinformation
kategoriserat efter affärsområde illustreras i figur 39. En orsak till varför
nöjdheten skiljer sig mellan affärsområdena kan vara att det är olika
aktörer som ansvarar för trafikinformationen i de olika områdena. Ur
kundernas synvinkel skulle detta kunna uppfattas negativt att det är
olika kvalitet på trafikinformationen beroende på vart i landet de åker
med Tågkompaniet.
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Figur 39: Generell nöjdhet med trafikinformation baserat på affärsområde.

Personalens nöjdhet med den informationen som de kan tillhandahålla
resenärerna vid försningar, per affärsområde illustreras i figur 40. Xtrafik har högst nöjdhet vid förseningar, följt av Värmlandstrafik, Tåg i
Bergslagen och Norrtåg.

Figur 40: Personalens nöjdhet med trafikinformationen de tillhandahåller ombord
baserat på affärsområde.

Norrtåg är det affärsområde som har klart lägst nöjdhet vid försening.
Möjligen kan detta påverkas av att täckningen för mobila nät kan vara
mer bristfällig längre norrut i Sverige, och därmed har varken kunder
eller personal tillgång till realtidsinformation då täckningen försvinner.
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Resenärernas nöjdhet med trafikinformaiton vid förseningar och
personalens nöjdhet med trafikinformationen som de har möjlighet att
ge resenärerna illustreras i figur 14 och 16 (se sid 55-57). Resenärernas
medelvärde med den erhållna trafikinformationen vid förseningar är
3,07 och motsvarande medelvärde för personalen är 2,88. Detta innebär
att personalen är mindre nöjda med vad de kan tillhandahålla än vad
resenärerna är med informationen de kan erhålla. Detta kan tyda på att
personalen har identifierat ett behov hos resenärerna som de inte kan
tillfredsställa.
Överlag så har resenärerna ett högre medelvärde när det gäller nöjdhet
med trafikinformation än vad personalen har. Trots detta så upplever
personalen ett missnöje hos resenärerna när det gäller dagens
trafikinformation (se figur 17, sid 57). Detta missnöje går att identifiera i
sammanfattningen av resenärernas upplevda problem med dagens
trafikinformation (se sid 56) som presenterar resenärernas åsikter rörande
problem med dagens trafikinformation. Det går att utläsa ett omfattande
missnöje rörande att information inte tillhandahålls alls eller att den ges
ut för sent vilket också är problem som personalen upplever, se
sammanfattningen av personalens upplevda problem med dagens
trafikinformation (se sid 58). Även detta kan kopplas till Greenberg (2010)
då han menar att dagens kunder överlag är informationskrävande och
kräver en helt annan kommunikation från företag än tidigare. Det har
även identifierats att otillräcklig trafikinformation leder till att resenärer
väljer bil som transportmedel, vilket enligt Scott et al. (2006) kan
undvikas genom att tillhandahålla trafikinformation genom multipla
informationskanaler. Det kan diskuteras rörande om vissa resenärernas
bojkottning av tågtrafiken beror på deras uppfattning om tågens
opålitlighet och resenärernas osäkerhet. Till de identifierade problemen
hör också att utbudet av trafikinformation varierar beroende på resans
sträckor och vilka tågbolag som trafikerar sträckan. Detta kan vara roten
till ett annat identifierat problem, nämligen att resenärer använder
konkurrerande informationssystem, vilket Storbacka och Lehtinen
(2000) påstår är vanligt förekommande då en produkt inte upplevs som
tillfredsställande.
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Kundundersökning
En rangordning av informationsattributen utefter högst medelvärde
redovisas i tabell 4. Tabellen presenterar också attributens
standardavvikelse i numerisk- och procentuell form.
Tabell 4: Rangordning av informationsattributen.

Informationsattribut
Avgångstid (förseningar)
Trafikförändringar
Ankomsttid (förseningar)
Väntetid (byten)
Stationer för byte
Spårnummer
Total restid
Anledning till försening
Aktuell position
Lediga platser

Medelvärde ()
4,765
4,762
4,529
4,392
4,356
4,286
4,213
3,835
3,132
2,933

Standardavvikelse (σ)

% (σ)

0,536
0,537
0,729
0,840
0,942
0,981
0,874
1,064
1,244
1,290

11,25%
11,28%
16,08%
19,12%
21,62%
22,90%
20,74%
27,75%
39,72%
43,98%

Avgångstid, trafikförändringar och ankomsttid är de tre
informationsattribut som erhållit högst medelvärde. Dessa tre attribut
utgör den mest kritiska informationen för tågresan, vilket också
avspeglas i medelvärdena. De har alla tre koppling till förseningar,
vilket ger en indikation på att detta är ett behov bland tågresenärer som
eventuellt inte är tillgodosett idag. Lediga platser är det
informationsattribut som erhållit lägst medelvärde och därför är minst
betydelsefullt. Det finns en risk att den bara utgör värde vid bokning av
biljetter, vilket i så fall inte påverkar denna studie. Väntetid, stationer,
spårnummer, total restid, anledning till försening och aktuell position är
informationsattribut som i första hand underlättar resandet för
resenären och därför inte anses vara lika viktiga som de tre översta
attributen, vilket kan utläsas från medelvärdena.
Medelvärdena för respektive informationsattribut i relation till dess
standardavvikelse illustreras i figuren nedan.
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Figur 41: Samband mellan informationsattributens medelvärden och
standardavvikelse.

Grafen visar att ett högt medelvärde följs av en låg standardavvikelse.
Detta innebär i praktiken att desto viktigare respondenterna tycker att
ett informationsattribut är, desto mer överens är dem (svaren avviker
mindre), samtidigt som respondenternas svar skiljer sig mer från
varandra när medelvärdena sjunker. Viktigt att poängtera är dock att ett
attribut med hög standardavvikelse kan väga tungt för vissa resenärer
och mindre tungt för andra. Detta gör att de attributen med lågt
medelvärde och hög standardavvikelse ändå kan anses viktiga för en
del resenärer. Att utesluta ett sådant attribut kan skapa missnöje bland
de resenärer som värdesätter den informationen högt. Det kan därför
vara lämpligt att inte utesluta några informationsattribut, även fast de
har lågt medelvärde. Medelvärdena och standardavvikelserna utgör
två linjära linjer, vilket kan indikera på ett samband mellan dessa.
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Sambandet mellan medelvärde och standardavvikelse illustreras genom
en linjär regression i figur 42.

Figur 42: Linjär regression mellan informationsattributens medelvärde och
standardavvikelse.

Sambandets korrelationskoefficient beräknades till -0,9346, vilket tyder
på en stark omvänd korrelation mellan medelvärde och
standardavvikelse. Detta innebär att en hög standardavvikelse följs av
ett lågt medelvärde, vilket ger en negativ lutning i figuren ovan. Detta
går också att utläsa ur figuren där värdena tenderar till att utgöra en rät
linje, vilket tyder på ett samband (Sörqvist 2000, s.140-141). Sambandet
innebär att ett högt medelvärde resulterar i en låg standardavvikelse
och vice versa.
Resenärernas efterfrågan av informationsattributen för respektive stadie
av resan presenteras i tabell 5. De fetmarkerade procenttalen
representerar det stadie av resan där efterfrågan på informationen är
som störst.
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Tabell 5: Informationsattributens procentuella efterfrågan på resans olika stadier.

Informationsattribut

Innan avresa

Perrong

Ombord

Avgångstid (förseningar)
Trafikförändringar
Ankomsttid (förseningar)
Väntetid (byten)
Stationer för byten
Spårnummer
Total restid
Anledning till försening
Aktuell position
Lediga platser

51 %
47 %
37 %
44 %
53 %
29 %
57 %
32 %
42 %
67 %

30 %
26 %
26 %
24 %
13 %
44 %
21 %
30 %
27 %
17 %

19 %
27 %
37 %
32 %
34 %
26 %
22 %
38 %
31 %
16 %

Det går att utläsa att majoriteten av informationsattributen har som
störst efterfrågan innan avresa, medan endast 1 av 11
informationsattribut har störst efterfråga på perrongen och 2 av 11
ombord på tåget. Att efterfrågan för de flesta attributen är som störst
innan avresa betyder inte att efterfrågan för de övriga stadierna av resan
kan försummas. Detta då respondenterna i undersökningen gavs
möjligheten att rösta på flera stadier samtidigt. Det betyder snarare att
respondenterna anser att den mesta informationen är som viktigast att
erhålla innan avresa men ändå är efterfrågad på perrongen och ombord
på tåget.
Sambandet
mellan
resenärernas
medelålder
och
önskad
informationskanal illustreras i figuren nedan. Det går att utläsa att
medelåldern är lägst för mobila applikationer följt av sociala medier,
hemsidor, sms och mejl.

Figur 43: Samband mellan medelålder och önskad informationskanal.
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Det att utläsa att mobila applikationer är den informationskanal med
lägst medelålder. Detta skulle kunna kopplas till dagens ”sociala
kunder” som enligt Greenberg (2010) är ständigt uppkopplade på
internet och sociala medier, vilka är de människor som omfamnat den
nya teknologin och tillhör de yngre generationerna. Att sms är den mest
önskade informationskanalen (se figur 29, sid 65) kan bero på den höga
medelåldern som är högre än medelåldern för mobila applikationer. En
annan anledning kan vara att Tågkompaniets nuvarande mobila
applikation inte tillfredsställer kunderna tillräckligt. Nämnvärt är också
att 19,3 % av respondenterna önskade hemsida som informationskanal
(se figur 29, sid 65), vilken är den kanal som en majoritet av resenärerna
använder i dagsläget (se figur 12, sid 54). Detta kan tyda på ett missnöje
med de övriga informationskanalerna vilket tvingar resenärerna att
erhålla information via hemsidor. Skildringarna i efterfrågan för de
olika kanalerna och dess medelålder stödjer också Kemaghans (1994)
konstaterande om vikten att använda multipla kanaler för att täcka den
digitala klyftan i samhället.

5.3

Personalundersökning
De olika affärsområdena använder olika informationssystem, vilket
innebär att enkätens resultat möjligen kan påverkas av fördelningen av
personal i de olika affärsområdena i enkäten (se figur 30, sid 66).
Då 95,6 % av personalen anser att resenärer kräver mer
trafikinformation vid förseningar så tyder detta på att det finns ett stort
behov att kunna tillhandahålla trafikinformation vid förseningar. Detta
kan också identifieras i studiens nulägesanalys där det framgår att
resenärerna är mindre nöjda med trafikinformationen vid förseningar
än vad de är generellt (se figur 13 & 14, sid 55). Enligt 91,2 % av
personalen leder bättre trafikinformation till nöjdare kunder (se figur 32,
sid 67), vilket stöds av Brakewood (2014) som menar att
realtidsinformation har positiva psykologiska effekter och ökar
tillfredställelsen hos resenärer. Resultatet kan därför tolkas som att
personalen upplever brister med dagens trafikinformation som
påverkar kundnöjdheten.
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De tre områden där trafikinformationen enligt personalen är mest
bristfälliga är vid inställda tåg, ersättningstrafik och anledning till
försening (se figur 33, sid 68). Områdena inställda tåg och
ersättningstrafik anses enligt resenärerna som det näst viktigaste
informationsatrributet (se tabell 4, sid 79), där dessa två går under
namnet trafikförändringar. Även information rörande försenade
avgångstider anses som ett bristfälligt område enligt personalen, vilket
enligt resenärerna ses som det viktigaste informationsatributet. Det
tidigare nämnda området med bristfällig trafikinformation rörande
anledning till försening är dock det åttonde mest efterfrågade
informationsattributet vilket möjligen inte är lika kritiskt som de brister
rörande de mest efterfrågade attributen. De områden där personalen
uppfattar trafikinformationen som minst bristfälliga är rörande
spårnummer, lediga platser på tåget, och total restid. Spårnummer och
total restid är enligt resenärerna det sjätte respektive sjunde mest
efterfrågade informationsattributen, och lediga platser anses enligt
resenärerna vara det minst efterfrågade attributet. Bistfälligt kan i
denna bemärkelse också betyda att informationen inte finns alls, det
behöver inte enbart betyda att den är dålig.
Det framgår i sammanfattningen resenärernas efterfrågade information av
personalen att information rörande avgångs- och ankomsttider vid
försening, ersättningstrafik, spårinformation, aktuell position och
anledning till försening är vanligt efterfrågade attribut (se sid 68). Dessa
är
även enligt kundundersökningen attribut som resenärerna
efterfrågar (se tabell 4, sid 79).
Enligt 73,5 % av personalen skulle bättre trafikinformation till
resenärerna underlätta deras arbete (se figur 34, sid 69), vilket kan
relateras till Kotler (2011) som menar att om inte en tjänst motsvarar
kundernas förväntningar så kan ett missnöje skapas. Enligt Brakewood
(2014) leder bättre trafikinformation till mindre stress och frustration
hos resenärerna, vilket i praktiken innebär att bättre trafikinformation
skapar en nöjdare och mer lätthanterlig kund för personalen.
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Sammanfattningen av personalens önskade förbättringsåtgärder med dagens
trafikinformation (se sid 69) svarar på sammanfattningen av personalens
upplevda problem med dagens trafikinformation (se sid 58). Det går att
identifiera information i realtid som en gemensam kritisk faktor, vilket
enligt Molin och Timmermans (2006) är den viktigaste typen av
information för upplevd tillfredställelse. Bemanning och reparationer
faller dock utanför studiens avgränsningar. Personalens identifierade
problem och åtgärder går även att relatera till resenärernas som
presenteras
i
sammanfattningarna
av
resenärernas
önskade
förbättringsåtgärder med dagens trafikinformation (se sid 66) och resenärernas
upplevda problem med dagens trafikinformation (se sid 56). Resenärerna
uttrycker behov av mer information som är aktuell och kontinuerligt
uppdaterad, vilket även stämmer överens med Rabi et al. (2006) och
Politi et al. (2010) som menar att realtidsinformation ökar
tillfredställelsen hos resenärerna i kollektivtrafiken.
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Marknadsundersökning
En utvärdering av de olika informationssystemen som identifierades i
tabell 3 (se sid 72) har utvärderats utifrån de krav för funktioner och
informationsattribut som utarbetats i studien, se tabell 6.
Tabell 6: Presenterar en utvärdering utav identifierade informationssystem.
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Informationssystemens viktning presenteras i tabell 7. De viktas inom
kategorierna nödvändiga funktioner, nödvändiga informationsattribut
och information som skapar mervärde.
Tabell 7: Presenterar en viktning utav de identifierade informationssystemen.

Skalan för den totala viktningen i tabellen ovan sträcker sig från 0 till 3,
där 0 kan anses som mycket dåligt och 3 mycket bra. Det går att utläsa
stora differenser mellan de olika informationssystemen. Exempelvis
uppfyller SJ samtliga nödvändiga funktioner, medan Tågkompaniet inte
uppfyller några. Ej uppfylld funktionalitet kan bidra till försämrad
användarvänlighet
och
personlighetsanpassning
hos
informationssystemen. Det finns stora differenser även när det gäller
huruvida
informationssystemen
uppfyller
de
nödvändiga
informationsattributen där t.ex. SJ och Västtrafik reseplanerare uppfyller
3 av 4 attribut och Tågkompaniet och Reserobot inte uppfyller några av
attributen. När nödvändiga informationsattribut inte uppfylls kan de
uppfattas som bristfälliga och otillfredsställande. Det finns 10
informationsattribut som kan anses skapa mervärde för resenären.
Genom att uppfylla dessa kan företag i kollektivtrafiken skapa ett
mervärde för resenären, vilket enligt Greenberg (2001) kan resultera i
fler och lojalare kunder.
Tågkompaniets prestation i utvärderingen skiljer sig från deras mål där
de uttalat ska vara kundens favorit och förstahandsval. Detta indikerar
på att Tågkompaniet inte uppfyller deras målbild när det gäller
trafikinformation. De totala värdena för respektive informationssystem
presenteras rangordnade i tabell 8.
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Tabell 8: Presenterar en rangordning utav de viktade värdena och deras procent i
förhållande till det maximala värdet.

SJ
Västtrafik reseplanerare
STHLM Traveling
Mobitime
Tågtider
Reserobot
Tågkompaniet

Värde
2,45
2,35
1,42
1,33
1,05
0,63
0,20

% av max
81,7
78,3
47,3
44,3
35,0
21,0
6,7

I tabell 8 går det att utläsa att SJ erhåller det högsta totala värdet och
Tågkompaniet det lägsta. Generellt skiljer sig det totala värdet mycket
mellan de olika informationssystemen där SJ och Västtrafik
reseplanerare sticker ut mest från de övriga informationssystemen.
Tågkompaniet kvalificerar sig sist och uppfyller endast 6,7 % av de
möjliga funktionerna och informationsattributen, vilket är 75 % sämre
än SJ.
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Slutsats
Nedan presenteras de slutsatser som ska svara på studiens
forskningsfrågor. Sedan presenteras implikationer och förslag på fortsatt
forskning inom området.

6.1

Slutsatser


Hur upplever resenärer och personal utbudet av dagens
trafikinformation?
På en femgradig skala där 1 är mycket missnöjd och 5 är mycket
nöjd motsvarar
resenärernas
uppfattning av
dagens
trafikinformation värdet 3,56 och personalens uppfattning
motsvarar värdet 2,66. Vid förseningar i trafiken motsvarar
resenärernas uppfattning av trafikinformationen värdet 3,07 och
personalens uppfattning av den trafikinformation de kan erbjuda
motsvarar värdet 2,88. Värdena indikerar på ett missnöje med
dagens trafikinformation som för resenärerna växer vid
förseningar. Resenärer och personal upplever utbudet av dagens
trafikinformation som otillräcklig, dåligt uppdaterad och
tillhandahålls via bristfälliga informationskanaler.



Vilken typ av realtidsinformation anser resenärer är viktigast
och i vilket stadie av resan ska den tillhandahållas?
Den realtidsinformation som resenärerna anser vara viktigast rör
avgångs- och ankomsttider vid förseningar, inställda
transportmedel och ersättningstrafik. Realtidsinformationen ska
finnas tillgänglig för resenärerna oavsett stadie av resan. Vid
trafikförändringar ska den viktigaste realtidsinformationen
tillhandahållas resenärerna omgående.
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Vilka tekniska lösningsalternativ kan tillgodose resenärer med
individanpassad realtidsinformation?
De tekniska lösningsalternativ som möjliggör individanpassad
realtidsinformation är enhets-ID där information kan kopplas till
resenärens biljett, prenumeration där information kan kopplas till
exempelvis tågnummer, sträcka eller tidpunkt och GPS som
möjliggör individanpassad multimodal realtidsinformation. För
att omgående tillhandahålla realtidsinformation till resenärerna
kan detta göras genom push-notiser.



Hur kan resenärers behov beaktas för att erbjuda mobila
individanpassade informationssystem i kollektivtrafiken?
För att erbjuda individanpassad information kan resenärernas
behov beaktas genom att utvärdera informationssystem med
hjälp av de utvärderingsmatriser som skapats i denna studie. Se
bilaga H. Dessa matriser har visat sig kunna utvärdera
informationssystem inom kollektivtrafiken effektivt och kan även
användas i utformningen av informationssystem. De skapar även
förutsättningar för att öka kundtillfredsställelsen bland resenärer
i kollektivtrafiken och kan därigenom bidra till ett ökat
användande av kollektiva färdmedel.

6.2

Implikationer
I tidigare forskning har det påvisats att realtidsinformation anses som
den viktigaste typen av information i kollektivtrafiken och även att den
kan öka kundtillfredsställelsen bland resenärer. Det finns dock luckor i
forskningen när det gäller vilken typ av realtidsinformation som anses
viktigast för resenärerna, vilket är ett av bidragen med denna studie. De
attribut av realtidsinformation som presenteras i studien kan skapa
förutsättning för högre kundtillfredsställelse i kollektivtrafiken. Den
tidigare forskningen kring realtidsinformation har främst inriktats mot
att undersöka realtidsinformationsskärmar på perronger och kollektiva
färdmedel. Detta innebär att mycket information presenteras på samma
gång som inte är relevant för alla resenärer. Denna studie bidrar med
forskning kring mobil individanpassad realtidsinformation genom att
presentera tekniska lösningsalternativ för hur realtidsinformation kan
göras mobil och individanpassas, vilket möjliggör att relevant
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information kan tillhandahållas den enskilda resenären vid flera stadier
av resan. I den tidigare forskningen saknas det verktyg för hur
resenärernas behov kan beaktas för att erbjuda mobil individanpassad
realtidsinformation. Denna studie bidrar därför till forskningen genom
att presentera en utvärderingsmatris i två steg, vilket säkerställer att
informationssystem i kollektivtrafiken blir mobila och individanpassade.
Denna utvärderingsmatris rekommenderas för företag i den offentliga
transportsektorn för att öka resenärernas kundtillfredsställelse.

6.3

Förslag på fortsatt forskning
Förslag på fortsatt forskning inom studiens område är att följa upp det
lösningsförslag som presenteras i studien genom att testa det i
praktiken, samt undersöka om det ökar kundtillfredsställelsen och även
resandet i kollektivtrafiken. Vidare förslag är också att undersöka
resenärer med en större geografisk spridning men även att identifiera
om det finns ytterligare realtidsinformationsattribut som resenärer anser
viktiga i kollektivtrafiken. Till framtida forskning kan också
individanpassning av mobila informationssystem undersökas djupare.
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Bilaga A: Intervjuguide
Tågkompaniet
Befattning:
Arbetsuppgifter:
Frågor och teman















Kundtillfredsställelse
o Hur viktigt?
o Vilka åtgärder tas?
Kundinsikt
o Krav och behov?
o Informationskrävande?
o Åtgärder för insikt?
o Kundundersökningar
Kundrelationer
o Vilka relationer eftersträvas?
o Lojalare kunder?
o Vad vill uppnås?
Differentiering
o Konkurrenssituation
o information
Trafikinformation
o Vilken typ av information?
o Brister
o Dagens informationssystem
o Vilka kanaler?
o Vad krävs av kunden?
Återbetalningar och kompensationer
o Vad gäller idag?
Förseningar
o Kundernas reaktioner
o Förluster av kunder
o Kostnader
Kärnvärden, visioner, kundvärden

Övrigt:

WTW
Frågor och teman
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Fördelarna med en applikation framför andra typer av
informationssystem?
Fördelarna med en nyutvecklad app istället för befintliga
lösningsalternativ?
Caset/projektet
-

-

Tågkompaniets krav
Appens funktionalitet
o Vilka funktioner
o Jämfört med Tågkompaniets konkurrenter och liknande appar
Hur fungerar den? (översiktligt)
Vart hämtas all information appen ska visa?

Vad är möjligt att genomföra?
-

Realtidsinformation
Försenade avgångs-/ankomsttider
Aktuell position
Andra tågs aktuella position
Ersättningstrafik
Alternativa resalternativ (typ Google maps)
Väntetid vid byten
Spårnummer
Total restid
Anledning till försening
Lediga platser på tåget
Hur fungerar det? (översiktligt)

Har ni några idéer eller förslag på funktioner som inte är med i appen
i dagsläget?
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Bilaga B: Checklista enkäter
Testperson:
Tid:

Formuläret







Är alla frågor nödvändiga?
Är antalet frågor rimligt?
Är frågornas ordningsföljd lämplig?
Ger bakgrundsfrågor nödvändig information?
Är instruktioner och förklaringar tillräckliga?
Är ev. filterfrågor klara och entydiga?

Frågorna






Är frågeställningen entydig?
Är ordvalet lämpligt?
Är meningsuppbyggnaden bra?
Är språket objektivt och neutralt?
Tolkas frågans sätt på avsett sätt?

Svarsskalor






Har skaltyper avsedda egenskaper?
Är antalet svarsalternativ lämpligt?
Är svarsalternativen ömsesidigt uteslutande?
Är svarsalternativen uttömmande?
Är svarsalternativen lätta att förstå?

(Sörqvist 2000, s.86)
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Bilaga C: Kundundersökning
Enkät för Tågkompaniets resenärer
Denna enkät syftar till att undersöka tågresenärers behov av trafikinformation före och under resan.
Målet är att kunna erbjuda dig som tågresenär bättre information gällande din resa. Enkäten består av
29 frågor och tar ca 5-10 minuter att fylla i. Svaren behandlas anonymt.
Tack för att du tog dig tid att svara!
Gustaf & Sebastian
*Obligatorisk
Ålder *
Kön *

o

Man

o

Kvinna

o

Hur ofta åker du tåg? *
Dagligen

o

Någon gång i veckan

o

Någon/Några gånger i månaden

o

Någon/Några gånger per år

o

Aldrig
Hur nöjd är du generellt med nuvarande trafikinformation inom tågtrafiken? *

1

2

3

4

5

Mycket missnöjd

Mycket nöjd

Hur nöjd är du med nuvarande trafikinformation i tågtrafiken vid
förseningar? *

1

2

3

Mycket missnöjd

4

5
Mycket nöjd

Hur hittar/mottar du information om din tågresa i dagläget? *

Allmän trafikinformation
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Hur viktigt är det att alltid ha aktuell information om total restid (då denna
ibland kan skilja sig från den utlovade restiden)? *

1

2

3

4

5

Oviktigt

Viktigt

När vill du helst ha informationen? *
Välj ett eller flera alternativ
o

Före avresa (hemma)

o

På perrongen

o

Ombord på tåget

Hur viktigt är det att få information om antalet lediga platser på tåget? *
Exempelvis kunna se hur många lediga platser det finns i förhållande till det totala
antalet platser.

1

2

3

4

5

Oviktigt

Viktigt

När vill du helst ha informationen? *
Välj ett eller flera alternativ
o

Före avresa (hemma)

o

På perrongen

o

Ombord på tåget

Hur viktigt är det att få aktuell information om tågets aktuella position? *
Exempelvis att via GPS signal se tågets position på en karta i realtid (liknande
google maps).

1

2

3

4

5

Oviktigt

Viktigt

När vill du helst ha informationen? *
Välj ett eller flera alternativ
o

Före avresa (hemma)

o

På perrongen

o

Ombord på tåget

Trafikinformation vid byten
Frågorna nedan rör information kring eventuella byten gällande din tågresa. Till
varje fråga nedan ges tre alternativ på olika stadier av resan som du önskar att
erhålla informationen. Detta för att kunna klargöra när resenärers efterfråga på
informationen är som störst.
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Hur viktigt är det att få aktuell information om vilka stationer (orter) bytena
sker på? *
Utöver bokningstillfället, exempelvis genom att alltid ha tillgång till
informationen.

1

2

3

4

5

Oviktigt

Viktigt

När vill du helst ha informationen? *
Välj ett eller flera alternativ
o

Före avresa (hemma)

o

På perrongen

o

Ombord på tåget

Hur viktigt är det att få aktuell information om väntetid på stationen innan
avgång för ett anslutande tåg (exempelvis vid ett byte)? *
Här avses den tid du behöver vänta på din avgång (inte tågets avgångstid).

1
Oviktgt

2

3

4

5
Viktigt

När vill du helst ha informationen? *
Välj ett eller flera alternativ
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Före avresa (hemma)

o

På perrongen

o

Ombord på tåget

Bilaga C: Kundundersökning
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Hur viktigt är det att få aktuell information om spårnummer för tågets
avgång? *
Förtydligande: Information rörande det spår tåget avgår ifrån

1

2

3

4

5

Oviktgt

Viktigt

När vill du helst ha informationen? *
Välj ett eller flera alternativ
o

Före avresa (hemma)

o

På perrongen

o

Ombord på tåget

Trafikinformation vid förseningar

Hur viktigt är det att få aktuell information om eventuella förseningar i
tågtrafiken som berör tågets avgångstid för resan? *
Notera: Kan även gälla ett anslutande tåg.

1

2

3

4

5
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Viktigt

När vill du helst ha informationen? *
Välj ett eller flera alternativ
o

Före avresa (hemma)

o

På perrongen

o

Ombord på tåget

Hur viktigt är det att få aktuell information om eventuella förseningar i
tågtrafiken som berör ankomsttid för resan? *

1

2

3

4

5

Oviktigt

Viktigt

När vill du helst ha informationen? *
Välj ett eller flera alternativ
o

Före avresa (hemma)

o

På perrongen

o

Ombord på tåget

Hur viktigt är det att få aktuell information om anledning till försening? *
Exempelvis tekniskt fel, kyla osv

1

2

3

4

5

Oviktigt

Viktigt

När vill du helst ha informationen? *
Välj ett eller flera alternativ
o

Före avresa (hemma)

o

På perrongen

o

Ombord på tåget

Hur viktigt är det att få aktuell information om trafikförändringar som berör
resan? (t.ex ersättningstrafik) *
Exempelvis om en delsträcka i din resa byts ut mot annat transportmedel.

1
Oviktigt

2

3

4

5
Viktigt

När vill du helst ha informationen? *
Välj ett eller flera alternativ
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Före avresa (hemma)

o

På perrongen

o

Ombord på tåget
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Vad är viktigast för dig vid en försenad tågresa? *

1

2

3

4

Kompensation

5
Aktuell information
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Bilaga D: Personalundersökning
Enkät för Tågkompaniets personal
Denna enkät syftar till att undersöka brister i dagens trafikinformation i tågtrafiken. Målet är att
underlätta resandet för resenärer och arbetssituationen för personalen. Enkäten består av 13 frågor
och tar ca 5 minuter att fylla i. Svaren behandlas anonymt.
Tack för att du tog dig tid att svara!
Gustaf & Sebastian
*Obligatorisk
Ålder *
Kön *

o

Man

o

Kvinna

o

Vilken affär jobbar du på? *
Norrtåg

o

X-trafik

o

Tåg i Bergslagen

o

Värmlandstrafik

Hur nöjd är du generellt med den trafikinformation som ges resenärerna
idag? *
Den information som ni ger era kunder via mobila applikationer, tågtavlor,
hemsidor osv.

1

2

3

4

5

Mycket missnöjd

Mycket nöjd

Hur nöjd är du med den trafikinformation DU kan ge resenärerna idag vid
förseningar? *
Den information som era resenärer mottar.

1

2

3

Mycket missnöjd

o

5
Mycket nöjd

Upplever du att resenärerna kräver mer information vid förseningar än då
trafiken går som planerat? *
Ja

o

Nej

o

Varken eller

o

Övrigt:

o

4

Upplever du att resenärerna är missnöjda med utbudet av trafikinformationen
idag? *
Ja
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o
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Upplever du att bättre trafikinformation kan göra resenärerna nöjdare? *
Ja

o

Nej

o

Varken eller

o

Övrigt:

Vilken typ av information efterfrågar resenärerna oftast av tågpersonalen
ombord? *

Inom vilka områden tycker du att informationen är bristfällig eller saknas
inom tågtrafiken idag? *
Den information som era resenärer mottar.

o

Vid försenade avgånstider

o

Vid försenade ankomsttider

o

Vid inställda tåg

o

Vid ersättningstrafik

o

Väntetid vid byten

o

Rörande spårnummer

o

Total restid

o

Anledning till försening

o

Tågets aktuella position

o

Lediga platser på tåget

o

Inget område är bristfälligt

o

Övrigt:

Vilka problem upplever du med dagens utbud av trafikinformation? *

Har du några förslag på hur brister i informationsutbudet kan förbättras? *

o
o

Skulle dina arbetsuppgifter underlättas om resenärerna automatiskt mottar
aktuell trafikinformation via exempelvis en mobil applikation? *
Ja
Nej
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Varken eller
Övriga tankar och åsikter
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Bilaga E: Kundernas övriga åsikter
på trafikinformationen
Det är under all kritik att man är tvungen att betala ett högre pris om
man betalar för hela sträckan jämfört med delbetala 2/3 och sedan 1/3 av
resan. Det borde ju vara tvärtom. Jag tjänar 600-800 kr i månaden om jag
skulle dela upp det men jag får inte. Kan kliva av och på men för att
räknas som ny resenär måste jag vänta på nästa tåg fast tåget jag åker
med inte ens är halvfullt. Jag betalar hela sträckan men ändå är det inte
ok. Hoppas att denna regel slopas i och med SJ dör som det är nu så
ratas vi pendlare helt och hållet.
Uppdatera infotavlorna vid stationer bättre. Mindre viktigt med
spårändring på stationer med en perrong men viktigare med uppgift om
försening. Ibland kan det annonseras 1 minuts försening, ibland står
inget även om det rör sig om 5-10 minuter. Det ska anges tid vid minsta
försening.
Jag förväntar mig bättre och modernare omhändertagande vid
förseningar som påverkar tågbyten, som t ex missad anslutning. Det
vore bra om man fick meddelande via en app. om det inträffade och
sedan några föreslagna val om hur resan kan bokas om som man kan
välja bland. Om biljetten innehöll sittplattreservation för anslutningen
vill jag självklart ha det även efter ombokningen.
När ni vet i förväg att ni behöver ställa in tåg, i synnerhet till Laxå, så
gör ni det ca 3-4 timmar före avgång. Men om detta är känt dagar och
kanske veckor i förväg borde det finnas relevant information på er
hemsida om detta alternativt skickas e-post till oss dagliga pendlare.
Några få timmars förvarning skapar bara problem och stress för oss som
kanske inte kan flexa från jobbet. Här har ni mycket mer att jobba på.
Jag byter aldrig tåg, så det avsnittet var onödigt, skulle ha funnits ett
kryss att sätta i ruta "ej relevant". Blir missvisande nu.
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Absolut viktigast är att tågen håller de angivna tiderna, sedan må resan
ta lite längre tid. Vet jag i förväg att det är förseningar så att jag inte
hinner i tid till ett möte kan jag redan hemma bestämma att jag ställer in
resan istället för att åka 40 mil med oförrättat ärende. Det svenska
järnvägssystemet är otroligt dåligt och det är så uppenbart att det är
hela systemet som brister. Anledningarna till förseningarna utgör en hel
provkarta där både Trafikverket och operatörerna är ansvariga.
Trevlig o hjälpsam personal viktigt. Proper.
Viktigt med skriven form
hörselnedsättning reser med er.

av

information

då

många

med

När tåget blir stående, informera, informera, informera!
Tågkompaniet är BÄST! ! ! Alltid lika glada och trevliga vilken tid på
dygnet eller när jag ringer er!!!
Inga problem de gånger jag åkt med er. Trevlig personal.
Upplever att informationen om orsak till förseningar har blivit sämre
och sämre. Har dag pendlat 5 år Gävle-Falun. Inga ersättningsbussar
sätts in heller, utan man är helt ställd när tåget är inställt och man har
tider att passa, viktiga möten etc. Detta är oerhört frustrerande!
Tågkompaniets nya webbsida som kom för ett par år sen är urdålig! Den
gamla var mycket bättre. Med mera.
Uppdatera hemsidan hela tiden vid ändringar, ersättningsbuss, m.m.
Likaså på anslagstavlan vid stationer.
Tågkompaniet är ett bra bolag men trafiken genom Bergslagen kunde
gott vara tätare, jag vill se mera tåg förbi igenom Bergslagen förbi
Skinnskatteberg, jag vet den banan prioriteras av godstågen men dom
går inte att få åka med {tur nog} samt gärna biljett automat och så vid
Skinnskatteberg station i övrigt som sagt är Tågkompaniet är bra bolag
som jag gillar mycket
Bra med sommarkort som gäller 3dagar som man kan åka fritt
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Mer samarbete mellan olika tågbolag gäller resor där man måste byta
tåg.
Jag vill ha allt angående mina resor
Då sonen åker själv mellan föräldrarna är det viktigt att vi får reda på
förseningar. Både för och under resan.
För det mesta fungerar det bra men kan vara bristfälligt ibland.
Det viktigaste för mig är personlig kontakt, att ha någon att fråga och
resonera med (om t ex alternativa resvägar vid störning).
Tågkompaniets hemsida suger! Krånglig, inte användarvänlig.
Använder istället SJ eller trafikverket. DÅLIGT städat på
Tågkompaniets tåg. I övrigt trevlig personal & bra med kiosken MEN ta
bort det tågsettet som saknar servering! Döden när man inte får köpa
kaffe på morgonen!
Gör plats för mer cyklar!!!!!
All info i det elektroniska systemet och det manuella fungerar det 97
procent bra, Systemet hänger dock inte alltid med vid spårbyten
Bokade en resa med platsreservation från Falun till Motala för mig och
en 4-åring. Inte åt något håll var platserna bredvid varandra. Hur tänkte
ni där? Är det inte bra om småbarn kan sitta bredvid sina föräldrar på
tågen?
Mm
Inga kommentarer
Jag köper nästan alltid biljetten på tåget och därför inte betjänt av info
via SMS eller email.
Vid försenad avgång: få info om när tåget TIDIGAST avgår så man kan t
ex gå o fika utan att missa tåget. (Vanligen får man höra på stationerna
att nya avgångstiden är preliminär och kan ändras till TIDIGARE eller
senare,.., )
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Har inga åsikter om tider eller resans beskaffenhet, det finns allt vad
man behöver på sträckan, Frövi Borlänge.
Inför pensionärsrabatt!
1. Info om förseningsläge via Twitter med speciell hashtag för varje
tågnummer 2. Möjlighet att prenumerera på epostutskick med info för
specifikt tågnummer där prenumerationen upphör när tåget nått
slutdestinationen för antingen den egna resan eller tågnumrets
slutstation. F.ö. måste Trafikverket klassa varje ankomst efter den i
tidtabellen angivna ankomsttiden som försening om tåget så bara är en
minut sent. Det kriteriet bör även ni börja arbeta efter om ni inte redan
gör det.
Varför har man inte ersättnings bussar? så sent som i tisdags ställde man
in tåget halv fyra från Lindesberg norr över ingen ersättnings buss ingen
inf förrän vi var vid perrongen ganska precise halv fyra fast man visste
att tåget inte gått från Örebro
Information är MYCKET viktigt. Man vill veta om förändringar, dess
orsaker och uppskattad tid. En grov tidsuppskattning med reservation
är bättre än ingen. Se till att info på perronger och tåg fungerar.
Varför så olika priser på samma resa? enklare information korta texter
på lätt svenska
Det är mycket irriterande med så många aktörer, speciellt när det gäller
priser och bestämmelser samt med vad som menas med bra service. Min
åsikt är att SJ ensamt !!!!!! skall sköta trafik banor etc. så att det blir
ordning, och inte fortsätter att vara lekplats för utländska intressen !!!!!
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Det är särskilt viktigt att få uppdaterad information eftersom jag ofta
gör resor som innehåller flera byten mellan olika tågbolag, och buss.
Har varit med om att köpa biljett via SJs hemsida, där första delsträckan
var med Tågkompaniet, och fick då ingen information om att den
avgång som passade med mitt anslutande tåg och sista kvällsbussen till
slutdestinationen var inställd vilket varit planerat sedan länge. Bättre
kommunikation mellan tågbolag efterlyses, då en resa från FalunUlricehamn vanligen innehåller tre byten. Det är lätt att missa att man
som kund måste kolla upp alla delsträckor med respektive bolags
hemsida innan avresa. Vore således högst önskvärt att respektive bolag
informerar resenären som bokat biljett så tidigt som möjligt, även om
denna sålts av annat bolag, för SJ informerar enbart om sina egna tåg.
Många förseningar och konstiga prioriteringar vid tågmöten, men detta
beror ju inte på er. Ni har snabba och fina tåg och en trevlig personal..
Lite större utbud i kiosken ombord är ett önskemål vid längre resor.
Tåget är framtiden! Vänliga hälsn! Kenneth Bergdahl i Edane
Fungerar väldigt bra.
Förväntar mig att tågen skall gå i tid. Om inte beror det troligen på
orsaker som TGOJ inte kan stå för.
Problemet med tågtrafiken ligger inte på operatörerna i första hand,
problemet ligger hos ägaren av spåret och spårsystemet som inte
underhåller dessa så trafiken kan upprätthållas som den är tänkt.
Alternativ till tåg skall va en självklarhet om något tåg ställs in o hur
man hittar till ev. buss eller annat tåg
Inget annat att anmärka på
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Åker ganska mycket tåg. Gjorde dock en resa mellan Ludvika och
Örebro när jag blev stående i Ställdalen i 3 timmar utan tillgång till
toalett eller vätska. Er växel var stängd och gick inte att nå på mer än en
timme. Ersättningsbussen som skulle hämta upp p g a spårarbete hade
vänt i Kopparberg. När det gick att komma fram på er växel fick flera
påstötningar göras innan det kom en taxi. Det fick mig att fundera på att
skaffa bil. När jag åker till Örebro finns inget alternativ till er. När jag
åker till Göteborg med en till 2 månaders mellanrum åker jag numera
med TÅGAB,
Jag är mycket nöjd med Er som transportföretag.
Vad det gäller ersättning eller information så beror det ju lite på hur
länge förseningen är.
När det gäller förseningar är det viktigt att få information om orsak,
prognos och ev ersättningstrafik så fort som möjligt. Detta för att man
själv som resenär ska kunna överväga andra alternativ – ta bil, buss,
alternativ färdväg etc. Om man ska till ett viktigt möte eller hinna med
ett flyg, anslutande fjärrtåg etc.
Sänk priserna, tar hellre bilen från Borlänge till Örebro!!
Ni (Tågkompaniet) har alldeles för sen information om framför allt
inställda tåg. Kan tex inte behöva komma som en överraskning att ett
tåg som går hela vägen från Mjölby till Gävle inte kommer att kunna
användas efter ankomsten pga. av tekniska fel eller annat. Det måste
man ju fått indikationer om under resan
Tycker tågvärdarna på Värmlandstrafiks tåg är extremt skickliga och ett
stort varumärke för erat bolag, har åkt med många bolag men eran
personal i Värmland är enastående!!
Till Arlanda gäller det att komma i tid, eller hitta alternativ. för det
övriga brukar det vara lugn
Det borde alltid komma upp på info-tavlan på tåget vilken station man
ska anlända till. Inte vänta tills man är på ingång och det kommer i
högtalaren. Några minuter före alltså, så det går att förbereda sig om
man inte känner resrutten.
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Jag har nästan enbart goda erfarenheter av tågresor
Jag önskar tydliga informationstavlor vid tillfälliga ändringar av
påstigningsplats, nödvändigt för den som inte åker varje dag.
Bättre samarbete mellan tågbolaget! Om inte kan få vådliga
konsekvenser!
Ni är mycket dåliga på att meddela förseningar på ett klart och tydligt
sätt. Via högtalaren hör man en kvinnoröst om förseningar. Hon verkar
inte vara frisk, talar ofta osammanhängande och otydligt. Ibland säger
hon inte alls varför tåget inte kommer eller om resenären ska stå vänta
på något. Ni är dåliga på att sätta in andra färdmedel som kan köra i
stället. Jag som resenär drabbas av era otydliga regler för information.
Om jag är anställd och har en viktig post lyckas ni sabotera mina
chanser att behålla mitt arbete genom otydlig information och
omotiverade förseningar som oftast leder till inställda turer. Ni är också
likgiltiga att kompensera mig som resenär, även om jag motiverar varför
jag borde få tillbaka mina pengar.
Viktigt att man löser övergångar mellan olika bolag så man inte blir
frånåkt vid förseningar.
Jag pendlar varje dag till och från jobbet. Min upplevelse är att
tågtrafiken fungerar bra!! 👍
Var köper man biljett extra kostnad för köp på tåget?
All information är jätteviktig.
Bättre info om ankomsttid vid resa med nattåg och även info om var
tåget befinner sig och vid vilken station tåget stannar nästa stop.
Jag saknar ofta info om resan i motsatt riktning när jag ska resa hem.
Reser från Grängesberg till Kopparberg. Oftast ges info om tåg till
Örebro men inte mot Ludvika och vidare.
Bra personal, bra bemötande
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Se till att ni har fungerade högtalare vid all information vid stationerna.
Det finns personer som har hörapparater och för det mesta hörs det bara
ett sudd sprakande. Tydliga anslagstavlor.
Vore bre med wifi på tågen då många har mobilbiljett och tillgången till
nätet ibland är mycket bristfällig längs spåret. Detsamma gäller om
trafikinfo ska ges i app.
För det mesta fungerar allt bra. Det jag har irriterat mig över under de
år jag åkt tåg (pendlar och åker tåg en till fem dagar i veckan) är när
man kommit till stationen i Kopparberg och på info tavlan blivit
informerad om att tåget är försenat tio minuter. När man då går ut på
trafikverket ser man att tåget är inställt på stationen i Örebro. Då man
ändå väntar kvar på stationen så ökas tiden för förseningen på
infotavlan och de utropningar som görs fram till det är en kvart kvar till
nästa tåg en timme senare ska gå då informeras man om att man ska ta
nästa tåg. Då blir man förbannad. Man står och vänta på något som det
verkar som att ni vet att det inte går. Tid där man kanske vågat gå ifrån
stationen och nyttjat till något vettig istället för att reta upp sig.
Är f.ö. en mycket nöjd resenär.
Mer personal på stationerna.
Åker ofta Örebro-Göteborg o åker med Tågkompaniet fr Lindesberg till
Örebro kl 14.30. Detta tåg har varit inställt el försenat flera ggr. Bokar
inte det längre för denna ovisshet så tar bussen i stället, tyvärr.
Ni har bra information f.n.
Problem ibland då högtalare på station o perrong inte hörs bra, dålig
ljudkvalitet, eller när info kommer väldigt sent om t ex sprängning så
det blir svårt att hinna förflytta sig. Ibland felskyltning.
Skulle vara önskvärt med avgång från Hedemora till Mjölby
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Om man sitter på ett försenat tåg och riskerar att missa sin anslutning,
så är det viktigt att få informationen i så god tid att man hinner tänka ut
alternativ resväg. Det är hemskt irriterande när man i högtalarna bara
får veta vad som händer dem som ska byta vid nästkommande station
och inte hur det beräknas gå för dem som ska byta längre fram. Jag
förstår att det ibland kan vara svårt att veta hur det blir med
anslutningar längre fram, men många gånger visar det sig att
tågledningen vet, men inte vill oroa passagerarna i förväg eller tror att
det blir för rörigt ifall man samtidigt informerar både dem som ska byta
i Mjölby och dem som ska byta i Norrköping. Jag förstår också att
personalen i första hand måste ägna sig åt att lösa problemen för dem
som först ska byta, men få man bara information i tid, t ex att anslutande
tåg mot Västerås-Sala inte kommer att vänta i Norrköping, så kan man
ju själv hinna kolla ifall det är bättre att gå av redan i Mjölby och åka via
Hallsberg. Det är oerhört irriterande när man för sent inser att man
kunde ha kommit hem mycket snabbare och bekvämare (tåg i stället för
buss) ifall man bara fått adekvat information i tid, så man kunnat agera
därefter. Det känns också nedlåtande, ungefär som "Nu ska vi inte oroa
de små passagerarna i förväg; att de missar sitt tåg i Norrköping
behöver de inte få veta förrän de är framme där."
Mycket viktigt med aktuell information
jag är nog nöjd med mina svar
Jag tycker att alla inställda avgångar är uselt. Vissa dagar är nästan vart
annat tåg inställt. Skärpning!
Jag tycker att informationen är väldigt bra i nuläget och har bara
positiva erfarenheter.
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För det mesta är dessa tåg i tid. MEN, för ett par veckor sen hade en
elledning rivits ned mellan Örebro och Hallsberg. Jag var beredd för en
del förseningar eftersom det hade rapporterats tidigare på radion, men
personalen på tåget hade ingen information, och det var inte förrän
tåget rullade in till Örebro att vi fick information att vi måste lämna
tåget och fortsätta med buss. Lång väntetid och ingen buss. Till slut fick
vi åka till Hallsberg med en buss beställt av SJ. Där fick vi info att det
fanns inget tåg. Lång väntetid på ny buss till Mjölby. Vi missade SJ
Snabbtåg till Malmö och hade 2 timmar att vänta på nästa tåg. Alltså
information till resande behöver förbättras. Värdinnan på tåget var
hjälpsam och vänlig.
Med anledning av att flera avgångar den senaste tiden blivit inställda
utan info om anledning, borde ersättningsbuss eller dylikt sättas in.
Samt tidigare info då min kollega stod på perrongen och två tåg ställdes
in utan att det meddelades i god tid.
Viktigt för mig att få veta förseningar pga. anslutningsbuss och ofta är
min resa en dagsresa, dvs iväg tidig morgon...åter samma dag på em.
Missas anslutningsbussen på morgonen blir mitt besök mkt försenat!
Tåg-GPS. är mycket bra
Alltid så kallt på tåget, 21 grader verkar vara standard men det blir
väldigt kallt om det är kallt ute när dörrar öppnas ofta. Känns bättre att
tågförare har stängd dörr. Det borde finnas en tyst kupé.
Wifi på tågen är ett stort önskemål från mig. Även ett kundprogram för
oss som reser mycket skulle vara bra.
Dålig eller absolut ingen information vid tåginställning, ersättningsbuss
m m. Har jag bokat biljett måste jag få SMS med alternativ till den
inställda resan, som redan är betald. Råkade ut för det i söndags 3/1 i
Mjölby. Situationen var under all kritik! Ingen information alls.
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Jag är för det allra mesta oerhört nöjd med mitt dagliga pendlande med
Tågkompaniet och är allvarligt oroad över kraftiga försämringar i
samband med att SJ tar över transporterna! Jag har anmält mitt och
andra resenärers intresse för att agera "referensgrupp" hos SJ, men fått
en klen återkoppling… Jag hoppas att Tågkompaniet fortsätter att
bemanna och ansvara för transporterna mellan Karlstad och Gävle!
VERKLIGEN!!!! Med vänlig hälsning Lena Sundholm, van resenär och
pendlande chef sedan många år från Örebro.
Som dagpendlare med pendlarkort vore det önskvärt med automatisk
information om tåg på aktuell sträcka är inställt/ersatt med buss eller
försenat. Då alla uppgifter lämnas vid biljettköp borde det vara ett
enkelt sätt för er att informera era resenärer.
Information som meddelas på tågen bör upprepas då man inte uppfattar
allt som sägs på en gång. Många gånger kan det vara störningar mm
och man hinner inte höra vad som sägs.
Kan vara svårt att höra utropen på perrongen. En annan sak som inte
gäller information, men som känns angeläget. Vi som pendlar dagligen
till och från jobbet skulle uppskatta oerhört mycket om det fanns "tysta"
kupéer, alltså där det finns en skylt om att i denna kupé pratar man
lågmält med varandra och i mobil, man lyssnar på musik i hörlurar och
så vidare. Det är många som försöker jobba under resan och ibland är
det för mycket oväsen omkring för att det ska fungera.
Förenkla snarast er urjobbiga hemsida när man försöker boka. TACK!
Ni borde ha som SJ att man får info på sms vid förseningar, till pendlare
sms alla tåg. Dåligt att inställda tåg pga. arbete i spåren inte ersätts med
tåg!
Jag vill kunna se tågens aktuella position via GPS före avresan. Då kan
jag planera när jag ska gå till stationen
Information om det finns plats för en cykel på tåget eller om alla
cykelplatser är upptagna, skulle uppskattas.

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.

124

Mobil individanpassad
realtidsinformation i kollektivtrafiken En fallstudie på Tågkompaniet.
Gustaf Ahlander & Sebastian Ekroth

Bilaga E: Kundernas övriga
åsikter på
trafikinformationen
2016-06-02

Det jag ofta saknar när vi står stilla någonstans är varför vi står stilla
eller varför det kommer sent. Även om man egentligen inte vet mer om
när man kommer fram så är det otroligt irriterande när man blir stående
och det bara är tyst I högtalarna och man inte har någon aning när vi
kommer igång igen
Tycker att Tågkompaniets tåg oftast kommer i tid, vilket är viktigt för
mig eftersom jag oftast åker buss i anslutning till tåget. Personalen är
jättebra och tågvagnarna är vettigt utformade och förhållandevis
handikappvänliga, jmf med t ex SJ. Blev mycket besviken när jag fick
veta att Tågkompaniet inte kommer att vara kvar på sträckan MjölbyGävle efter november... Tack för alla trevliga resor!
Turlisteförändringar kommer alldeles försent. Pendlare kan behöva
förändra hela resmönstret vid 10 min förändring!!! Själv drabbad efter
flera års tågpendlande. Turlistan ändrades med bara några dagars
varsel, o det var inte tillfälligt utan sker vid varje förändring. Lite
framförhållning vore bra, ibland går det att styra om på jobbet efter nya
tider.
Bra att SJ har information om era tåg på sin hemsida. Dock finns det
ibland en viss konkurrens mellan företagen, vilket gör att t ex SJ inte
inväntar ett tåg från Tågkompaniet. Det tycker jag är dåligt från deras
sida. Hoppas att ni inte gör liknande.
Som pendlare så är det viktigt att få information om försenad avgång
via mail, sms eller push-notis när informationen finns tillgänglig. Jag vill
veta detta innan jag anländer till stationen för att kunna utnyttja min tid
bättre.
Vissa avgångar ställs nästan alltid in, kanske pga. att det ligger en
avgång i nära anslutning? Men det kanske vore bättre att ta bort de
(som ofta ställs in) avgångarna helt och hållet? T.ex. på morgonen
Örebro - Frövi.
Bra med extra tågtider nu mellan Lindesberg- Örebro
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Tåg är främst för dyrt för att vara ett alternativ och andra resenärer är
störande(främst hot och våld från negrer på stationer och på tågen men
också resenärer som petar och flyttar på ens bagage utan tillstånd).
Förseningar gör att man inte kan planera resor och ytterligare måste
begränsa bagage, tjänsten blir lidande av att verktyg lämnas hemma.
Förut åkte jag tåg flera gånger per månad men jag övergav det för bil
som är mer flexibelt, kostnadseffektivt och framförallt slipper man
känna stanken av gratisåkande utlänningar. Min tid är värd mer än den
extratid och extrakostnad det tar att åka kollektivt. Tidigare var jag
tvungen att avsätta en hel dag för resande då föreningar var så vanligt
förekommande att det drabbade närmare 100 % av allt resande. Med bil
tar det ca 2-3 timmar att genomföra en resa som tog ca 8-10 timmar med
kollektivtrafik. Avgörande för resan var ständig information och vakt
om förseningar som drabbar anslutningar. Det har hänt att jag fastnat i
städer för att bussar och tåg missat dagens sista anslutning. Information
i god tid hade i det fallet gjort att jag kunde stannat hemma istället för
att försöka resa och ställa in service på livsuppehållande utrustning och
ställa in undervisning. Faktum är att information om att det är bättre att
åka med egen bil hade varit den bästa förhandsinformationen.
Wifi uppkoppling som även fungerar i områden där inte mobiltäckning
finns, t.ex. mellan Frövi-Krylbo..
Hemma om det är förseningar. På tåget om det blir avvikelser
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Bilaga F: Sammanfattade intervjuer
av Tågkompaniets ledning

Nyckelperson 1
Arbetsuppgifter:
Fakturaflödet, leverantörsfakturor, all kontakt med redovisningsbyrå,
produktionsuppföljning och drift som rapporteras vidare. Kilometer
redovisningar.

Frågor och svar:
Har ni statistik/siffror på kostnader kopplade till förseningar?
Idag är förseningar en jättekostnad. Tågkompaniet står endast för en
procent av förseningarna idag, mycket beror på bristande underhåll av
järnvägen. Tågkompaniet har Sveriges bästa reklamationsvillkor, vilket
blir en stor utgift.

Nyckelperson 2
Arbetsuppgifter:
Teamleader och coach för servicecenter.

Frågor och svar:
Hur viktigt är det för er med tillfredsställda kunder?
Det är det viktigaste, kunderna är alltid fokus.
Upplever ni era kunder som informationskrävande?
Kunder har alltid ett informationsbehov. Ställer andra krav på
information idag, bland annat i vilka kanaler den görs tillgänglig.
Hur arbetar ni idag med att skapa tillfredsställda kunder?
Jobbar med kundservice i olika steg, före, under och efter resan.
Hur differentierar ni er mot konkurrenter, dvs. varför ska kunder
välja att resa med Tågkompaniet?
Konkurrerar med avgångar, pris, samt att det är miljövänligt att åka tåg.
Länstrafikens taxa (X-trafik) är lägre än exempelvis SJ.
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Övrigt:
En urspårning i Frövik ledde till kunder blev missnöjda angående
utebliven information vid tavlorna. Reklamationer kan bero på
förseningar och komfortproblem. Eu förordning anger minimum
reklamationer.

Nyckelperson 3
Arbetsuppgifter:
Följer Myndighetskrav och ansvarar över säkerheten i trafiken.

Frågor och svar:
Hur och vad för information erbjuder ni era kunder idag?
Information och kontaktuppgifter till servicecenter där tiderna styrs via
trafikverket.
Vilka forum används?
Trafikverkets hemsida, marknadsförs dock inte som informationsmedel
till kunderna, det får dom förstå själva.
Vilka brister finns i informationssystemet idag?
Informationen är ej i realtid, går via omvägar. Marknadsför inte sina
informationskanaler tillräckligt.
Vad får det för konsekvenser?
Kunden reagerar genom att bli less, irriterad och besviken eftersom
Tågkompaniet inte levererar vad dom lovat. Detta riskerar att resultera i
förlorade kunder.
Hur ser konkurrensen ut idag på tågsträckorna?
Överlag utan konkurrens från tåg på de flesta sträckor, dock existear
konkurrens på ett fåtal sträckor där delvis SJ även kör.
Känner ni till hur andra aktörer inom kollektivtrafiken hanterar
kundkontakten/relationen/informationen?
Samma överlag inom branschen. SJ är bättre på realtidsinformation

Övrigt:
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Kapaciteten är nådd på många sträckor, vilket innebär att enstaka
händelser kan få stora konsekvenser för kollektivtrafiken.

Nyckelperson 4
Arbetsuppgifter:
Ansvarar över värmlandstrafiken

Frågor och svar:
Vad vet ni om era kunders krav och behov vid förseningar?
Kunderna söker idag mer information än vad vi kan ge. Idag erbjuder vi
kunderna information via utrop och skärmar som dock inte fungerar
felfritt och är heller inte alltid tillräckligt. Vidare erbjuder vi kunden
information om inställda tåg och förseningar via hemsidan, men det är
inte alla kunder som besöker hemsidan. Idag har inte Tågkompaniet den
relation man skulle vilja ha med kunderna. Det finns problem med att få
ut information till pendlare, då de köper pendlarkort och därför inte
finns registrerade på några resor i förtid.
Upplever ni era kunder som informationskrävande?
Upplever kunderna som informationskrävande, finns ett tydligt behov.
Kan inte tillhandahålla den information som idag krävs, därför måste
kunderna själva gå in på Trafikverkets hemsida för att söka upp vart
tåget befinner sig, för att själva kunna uppskatta ankomsttid vid
förseningar och störningar.
Vidtas några åtgärder för bättre kunskap om kunder?
Vill inte påstå detta, det är Värmlandstrafik som sköter relationen med
kunderna.
Hur arbetar ni idag med att skapa tillfredsställda kunder?
Värmlandstrafik utför NKI undersökningar två gånger om året där de
undersöker information, priser, tider mm.
Återbetalas kundernas biljetter vid några omständigheter?
I olika län finns det idag olika avtal. I Värmland är det RKM (Regionala
Kollektivtrafiksmyndigheten) som sköter alla reklamationer och
återbetalningar av biljetter. I Gävle är det Tågkompaniet som hanterar
dessa uppgifter.
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Övrigt:
SJ konkurrerar på några få sträckor och bussar konkurrerar genom pris.
Resandet med tågtrafik i Värmland har legat relativt konstant de senaste
åren. Antalet resande varier i stort sett endast beroende på årskullar
med skolelever, då dessa köper skolkort.

Nyckelperson 5
Arbetsuppgifter:
Trafikupphandlare. Verksamhetsutveckling.

Upphandlingar:
Vid upphandlingar ställs det en rad med krav och bedömningar utförs.
Det är därför viktigt för tågbolagen att påvisa varför de ska ha
uppdraget att bedriva trafiken på de sträckorna som RKM ska
tillgodose. Tågföretagen behöver visa för beställaren att man har så
robusta rutiner så att det ska räcka för att skapa nöjda kunder, detta
görs genom att beskriva processer för hur detta ska uppnås. Sedan följer
beställaren upp att tågföretaget uppnår de överenskomna målen enligt
en standard. Beställaren genomför sedan kundundersökningar för att se
till att en viss kundtillfredsställelse uppnås, annars beläggs tågföretaget
med vite.
Exempel på de krav som kan ställas i upphandlingen är ledsagning,
ersättningstrafik vid förseningar och annan service. Information framgår
inte lika tydligt som övrig service.

Nyckelperson 6
Arbetsuppgifter:
Ansvarig för att tågen rullar, mest utrustade. Driftledning

Frågor och svar:
Hur och vad för information erbjuder ni era kunder idag?
Mobilapplikation, tågtavlan.se (tredje part), sj.se, trafikverket, skyltar på
perronger och tåghallar, samt ringa servicecenter. Dessa källor gäller
endast avgångs- och ankomsttider.
Vilka forum används?
Hemsida, skyltar på perronger och tåghallar, facebook
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Vad krävs för att kunderna ska erhålla information?
Mobiltelefon, dator för all information förutom skyltar.
Återbetalas kundernas biljetter vid några omständigheter?
Skickar ärendet till servicecenter som får bedöma om återbetalning.
Vilka brister finns i informationssystemet idag?
Kunder kan ha svårt att få kontakt med servicecenter vid incidenter, då
det lätt blir telefonkö som kan få kunden att lessna och då istället att åka
bil eller andra konkurrenter.
Hur reagerar befintliga kunder/resenärer vid förseningar idag?
En del blir uppgivna, arga, besvikna, men finns även dom som inte
reagerar lika starkt.
Hur ser konkurrensen ut idag på tågsträckorna?
Många sträckor är idag upphandlade vilket innebär att de konkurrerar
med bil och buss. På vissa sträckor förekommer konkurrens med andra
tågbolag. Tidigare hade SJ Monopol, idag är det oligopol då andra
aktörer trätt in på marknaden och sökt om vissa sträckor och tider.

Övrigt:
För lite pengar för underhåller till järnvägarna samtidigt som trafiken
och priserna för underhåll av järnvägen har ökat och ny järnväg
behöver byggas.
SIKA (statens institut för kommunikation)rapport beskriver väntetid för
kollektivresenärer. SIKA 2009:3 Kol-trast väntetid vid förseningar

Nyckelperson 7
Tågkompaniet arbetar efter sina mål och kärnvärden. Målet är att vara
ett lönsamt företag, kundens favorit och förstaval, samt bästa företaget.
Kärnvärdena är enkelt, personligt, pålitligt och modigt. Tågkompaniet
arbetar med policys, vilket innebär beskrivningar över hur uppgifter ska
lösas och hur kunder bemöts på tågen.
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Man är överlag dåliga på att agera proaktivt i branschen idag, nöjda
kunder kommer idag från reaktivitet. Då majoriteten av alla kunder som
reser under 10 mil är ”anonyma” (i det avseendet att ingen vet när och
vart dom åker), vilket gör proaktiviteten problematiskt.
Alla kunder ses som unika och har olika behov, vilket gör att det blir
svårt att tillfredsställa kunderna med kollektiva lösningar. Vid den
insikten är inte svaret på problemet kollektiva lösningar utan att erbjuda
kunden att själv söka information och svar på sina egna frågor. Det är
idag omöjligt att säga vilken information kunderna vill ha.
Det skapas hela tiden nya behov då ett tidigare behov har tillfredsställts,
kunderna blir aldrig nöjda. I Sverige är dom basala behoven av
information knappt uppfyllda. En brist i dagens bransch är att
utvecklingen sker i ett inifrån- och ut perspektiv, vilket innebär att
branschens utveckling sker utefter verksamhetens behov och inte
kundernas. Är inte säkert att det är den utvecklingen kunderna
efterfrågar.

Nyckelperson 8
Arbetsuppgifter:
Vården av varumärke. Marknadsplanering
Försäljning. Produkter och distribution.

gentemot

beställare.

Frågor och svar:
Vad vet ni om era kunders krav och behov?
Tror att det finns ett informationsbehov hos kunderna, men vet inte
säkert.
Upplever ni era kunder som informationskrävande?
Självklart, behoven har ökat. Kunderna ställer högre krav och vill ha
bättre service. Detta är något som förändrats allt mer över tid.
Vidtas några åtgärder för bättre kunskap om kunder?
Beställaren som har gjort upphandlingen i varje län gör också
kundundersökningar, där de mäter NKI (Nöjd Kund Index).
Tågkompaniet gör även egna undersökningar, då det finns EU-direktiv
om att utföra årliga kvalitetsrapporter.
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Hur arbetar ni idag med att skapa tillfredsställda kunder?
Tågkompaniet har branschens högsta NKI, även fast inte fokus ligger
där. Skulle kunna arbeta mer information till kunder, då de inte riktigt
är nöjda med den information som erbjuds idag.
Hur differentierar ni er mot konkurrenter, dvs. varför ska kunder
välja att resa med Tågkompaniet?
Tågkompaniet ska vara så enkla som möjligt i allt från pris, resa,
resegaranti, återbetalning mm. Riktlinjer för service finns till viss del att
arbeta efter.
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Bilaga G: Personal: Vilka problem
upplever du med dagens utbud av
trafikinformation?
Inkompetens på Tågkompaniet.
Jag som jobbar ombord på tåget får alltid informationen sist. Om jag nu får någon ...
Uppdatering av info från Tågkompaniet och trafikkontor.
Att vi som jobbar ombord inte får info att ge våra resande.
Ibland dåligt uppdaterad.
Bristfällig eller ingen info från Tågkompaniet...
Oftast står det t.ex. "Tåg x är försenat. Mer info finns på hemsidan." Men det finns sällan
relevant information på hemsidan, speciellt inte lättillgänglig!
T.ex. är det inte mycket information om förseningen på infotavlorna. Samma utrop som är
förprogrammerade och inte kan ge info mer i detalj.
Trög/långsam rapportkedja från Trafikkontor till kund.
Sen information till resenärer vid ersättningstrafik när tåg blir inställda.
Få fel. Bygger i så fall på mänskliga faktorn.
Ofta bristfällig information från trafikverket.
Tågkompaniet har usla eller obefintliga interna system för att ge personalen rätt information i
tid, för att vidarebefordra till resenärerna. Även Trafikverket har grava problem med den
information som delges. Får en känsla av uppgivenhet eller oengagemang av Trafikverkets
information, eller att de som utformar informationen aldrig är ute i verkligheten och ser eller
förstår bristerna.
När vi som ombordpersonal inte får information från fjärrtågklareraren om vad som händer, kan
vi inte ge resenärerna någon information.
(Vid trafikstörning): Informationen når personalen för sent ibland och uteblir någon gång helt
och hållet.
Kortfattad och seg information.
Avsaknaden av utrop och personal på plattformar och utrop ombord på tåg.
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Information till personal som jobbar.
Att det inte finns personal på stationerna att fråga för alla resande.
Konflikter.
Den är inte alltid uppdaterad, tänker främst på stationstavlor och på tavlor vid spåren. Händer att
det skyltas på fel spår, fel tider, för fel tåg osv. (inte jättevanligt men ett väldigt stort problem
när det väl händer). Svårt att förstå dagens tavlor för de som inte kan svenska, (uppstår ofta
förvirring och svårt att skilja på avgående/ankommande).
Snabbare kontakt med driften.
Att den är "automatisk". Ingen person som ropar ut utan en "datarobot". För generell.
Tar för lång tid innan man får beslut som man kan informera om.
Ingen uppfattning.
Svårt att få information från vår egen trafikledning.
Består bara av ett ord! Inställt (varför?) sent (Varför?).
Den information som kommer är ofta för sen. De som jobbar på tågen får inte information.
Resenärerna vet mer än personalen.
Det blir väldigt mycket frågor som vi själva inte har fått svar på, vet de att det kommer ut
information så väntar de ju självklart tills det kommer upp någon information för då vet de ju att
innan dess har inte vi någon bättre info.
Vi på tågen får själva information sent/inte alls om varför vi inte får körtillstånd.
Som trafikledare ser jag problem från Trafikverket som ett problem. Mer & bättre info från dem
och fler sätt att nå ut till slutkund.
Snabba svar och åtgärder till resenärer.
Jag vet inte riktigt det finns ju i appar, på plattformstavlor osv. Jag var med på tiden då man inte
kunde kommunicera med lokföraren förrän tåget stod stilla. När man skrev en lapp med
övergångsresenärerna på och satte fast i en pinne sk "kastkäpp" som kastades ut på stationen
före till tågklareraren som i sin tur ringde nästa station och berättade.
Mer utrop och info vid plattformar.
Finns inte överallt.
Vi på tågen får oftast veta av resenären att det är nått som hänt efter spåren. Skulle vara bra om
vi fick veta först.
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Jag vill ha infon till mig fort så man själv slipper ringa och fråga.
Inte tillförlitliga ibland
De borde kunna få den mer direkt, i mobilen eller apparater på tågen.
Tror det lätt blir rörigt om all information ska ut då det är så många olika aktörer som kör.
Jag känner att som tågvärd så ska jag ha tillgång till information inom 10 minuter efter att
olyckan/problemet har skett. Oftast så får jag informationen alldeles för sent. Har jag inte svaret
så kan jag inte ge den service och information till mina resenärer som jag vill ge.
Vid försening så flyttas tiden fram 5-10 min i taget, men kan sluta med en timmes försening. Då
är resenärerna väldigt arga att dom inte ens har kunnat gå och handlat.
Kan bli för mycket.
Den är så bra den kan bli. Ingen kan förutse vad som händer under tågets färd.
Saknar ett riktigt bra och utvecklat system för alla som är ute och reser.
Kunderna upplever att dom inte får veta vad som händer.
Svårt att få besked om vad som pågår och anslutningar
Information om tågförseningar, ändring av spår vid plattform.
Informationen är ofta inte uppdaterad.
Beroende på hur noggrann tågvärden är på att på egen hand ta fram den information som
resenärerna behöver. Ibland finns inte tillräckligt med tid för att tillgodose allas behov.
Tyvärr är vissa resenärer aldrig nöjda. De kräver information av oss som vi inte besitter.
Vi som arbetar ombord på tågen får inte tillräckligt med information från trafikledningen många
gånger, så egentligen kan vi bara be resenärerna avvakta och kolla lösningar beroende på hur
sena vi blir.
Underbemanning
Skulle vilja få information snabbare vid större trafikstörningar, så att vi kan informera
resenärerna på ett tydligt sätt.
Att många mail hamnar i skräppost till personalen. O att resenärerna får information på mobilen
före personalen.
Icke fungerande infosystem i motorvagnarna.
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Informationssystem på våra tåg är ofta ur funktion så att inga utrop kan göras.
Mobil info.
Resenärerna är besvikna över när deras tåg inställts å de fått fel eller ingen alls info på plats.
Utrop på plattform t.ex.
Infosystemen på våra tåg är ofta ur funktion så att inga utrop kan göras.
Trafikverkets information vid försening/ersättningstrafik.
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Bilaga H: Utvärderingsmatriser
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