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Abstract

 When does the bus leave?

Gustav Karlsson & Gustav Lillo

As a result of a growing population, the city of Stockholm is facing many 
challenges. Getting more people to travel by public transportation is a key factor in 
coping with this increased urbanization. In the strive for increased ridership, it is the 
Stockholm Public Transport Administration’s (SL) job to make sure that the services 
provided are of high quality. One of these services is the real time bus departure 
predictions provided to the travellers through digital signs or by web and mobile 
applications. Due to a lack of proper tools, SL has unfortunately not yet been able 
to establish a systematic assessment of the quality of these bus prediction. 

The goal of this study was to help SL find such tools and solutions for assessing the 
quality of bus predictions. More specifically, the purpose of the study was to 
investigate the concept of prediction quality and identify suitable statistical tools for 
measuring quality. In order to do this a comprehensive literature study has been 
conducted. The findings of the literature study were then tested in practice in order 
to answer how such quality measurements should be made in the context of SL’s IT-
infrastructure. This was answered by carrying out a pilot study in which the 
prediction quality was assessed on data from one week for a specific bus line. 

From the initial literature study, it was concluded that there are many dimensions 
that potentially affect the traveller’s perception of bus prediction quality. However, it 
was also concluded that a quality assessment plausibly should start with an 
evaluation of the precision. In order to assess the precision, several types of 
descriptive measures and analytical perspectives were proposed. As of how these 
findings should be made in the context of SL’s IT-systems, a method for creating 
observations from the available prediction data was presented. It was also 
concluded that in order to mirror the travellers experience, the prediction data 
should be collected “late” in the process of bus prediction generation. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
 
I Stockholms län bor idag cirka 2.2 miljoner människor vilket utgör nästan en fjärdedel 

av Sveriges totala befolkning. Befolkningsmängden inom länet förutspås öka för att 

2024 nå en befolkningsmängd över 2.5 miljoner. En metafor som kan beskriva 

ökningen är att Stockholms län ökar sin befolkning med två SL-bussar om dagen. 

I takt med den pågående urbaniseringen präglas samhället även av en snabb teknisk 

utveckling som skapar möjligheter till att göra kollektivtrafiken mer attraktiv och 

effektiv. Sammantaget visar denna utveckling att vi rör oss mot ett realtidssamhälle där 

kraven på snabba uppdateringar och lättillgänglig information är hög. 

Trafikförvaltningen i Stockholms län i har i detta avseende sedan 2009 kunnat erbjuda 

sina bussresenärer realtidsprognoser för när bussarna kommer att avgå. Av olika 

anledningar har trafikförvaltningen dock inte lyckats etablera någon systematisk 

uppföljning av kvaliteten hos dessa bussprognoser. 

Målet med denna studie är att vägleda SL i arbetet med att utforma verktyg för att 

studera kvaliteten hos de prognoser som genereras i busstrafiken i Stockholm. I studien 

har begreppet prognoskvalitet utretts genom en omfattande litteraturstudie och 

omvärldsanalys. Detta för att etablera en förståelse för vilka aspekter som rimligtvis 

skulle kunna tänkas inverka på bussprognosernas kvalitet. För att möjliggöra mätning 

av prognosernas kvalitet har lämpliga statistiska verktyg och angreppssätt identifierats. 

För att förstå hur dessa statistiska metoder rent praktiskt kan tillämpas i SL:s IT-

infrastruktur har en pilotstudie också genomförts. 

Resultateten från litteraturstudien och omvärldsanalysen visar att prognosernas kvalitet 

påverkas av en rad olika aspekter vilka alla är viktiga att ha i åtanke vid en 

kvalitetsutvärdering. Resultatet visar dock att det är prognosernas precision som utgör 

själva kärnan i kvaliteten och att en kvalitetsutvärdering initialt bör fokusera på att mäta 

denna. För att mäta prognosernas precision föreslås i studien ett antal deskriptiva mått 

och analytiska perspektiv, vilka tillsammans skulle utgöra tillräckligt underlag för SL 

att utreda kvaliteten hos de bussavgångsprognoser som genereras i trafiksystemet.  

För att kunna svara på frågan hur den föreslagna kvalitetsutvärderingen skulle kunna 

genomföras i SL:s IT-infrastruktur presenteras även ett tillvägagångssätt att utifrån den 

tillgängliga prognosdata skapa observationspunkter utifrån vilka prognosernas kvalitet 

bedöms. Tillvägagångssättet grundar sig i strävan att efterlikna hur resenärerna gör sin 

kvalitetsbedömning. I detta avseende visar studien även att en kvalitetsutvärdering bör 

göras på prognosdata extraherad ”sent” i systemkedjan.  
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Ordlista 
 
Stoppställe – En specifik geografisk punkt vid vilken en eller flera busslinjer stannar 

för att låta resenärer stiga av och/eller stiga på bussen.   

 

Hållplats – En geografisk plats där en eller flera stoppställen ryms. 

 

Linje – En samling stoppställen vilka trafikeras i följd enligt utsatt tidtabell.  

 

Tur – En unik instans av att en linje trafikeras i en riktning.  

 

Avgång – En unik instans av att en buss avgår från ett stoppställe 

 

Precision – I denna studie definieras precisionen hos en samling prediktioner både av 

den genomsnittliga närheten till sanningen samt variationen mellan felen hos de 

enskilda prediktionerna. Ordet precision används alltså i en mer vardaglig bemärkelse 

och inte enligt den strikt statistiska betydelsen där ordet precision i regel endast avser 

variationen.  

 

Prediktions- och prognoshorisont - Skillnaden mellan tidpunkten då en prediktion 

eller prognos skapas (eller observeras) och när den händelse som prediktionen eller 

prognosen avser faktiskt inträffar.  

 

Prediktions- och prognosvärde - Det värde som en prediktion eller prognos anger. I 

fallet bussavgångar avser detta den prognostiserade avgångstiden alternativt tid kvar till 

avgång.  

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ...................................................................................................................... 5 

1.1 Bakgrund ........................................................................................................................ 5 

1.2 Syfte ............................................................................................................................... 8 

1.2.1 Frågeställningar ...................................................................................................... 8 

1.3 Avgränsningar ................................................................................................................ 8 

1.4 Disposition och läsanvisningar ....................................................................................... 8 

2. Metod vid litteraturstudie .......................................................................................... 10 

2.1 Forskningsansats .......................................................................................................... 10 

2.2 Insamling av tidigare forskning och omvärldsexempel ............................................... 10 

2.3 Bearbetning av insamlat material ................................................................................ 12 

2.4 Metoddiskussion .......................................................................................................... 12 

3. Kvalitet och prognos ................................................................................................... 14 

3.1 Kvalitetsbegreppet ....................................................................................................... 14 

3.1.1 Varor, tjänster och dess kvalitetsdimensioner .................................................... 14 

3.2 Bussprognoser ur resenärens perspektiv .................................................................... 16 

3.2.1 Socialpsykologiskt perspektiv på prediktioner .................................................... 16 

3.2.2 Effekter och värde av realtidsinformation i trafiken ........................................... 18 

3.2.3 Resenärers förhållande till realtidsinformationens precision ............................. 21 

3.3 Kvalitetsutvärdering hos andra kollektivtrafikförvaltare ............................................. 23 

3.4 Statistisk utvärdering av prediktionsmodeller ............................................................. 25 

3.4.1 Statistisk databehandling och analys ................................................................... 25 

3.4.2 Prediktionsfelet .................................................................................................... 27 

3.4.3 Exempel från tidigare forskning ........................................................................... 27 

3.4.4 Exempel från omvärlden ...................................................................................... 30 

4. Analys av litteraturstudie ........................................................................................... 33 

4.1 Kvalitetsbedömningens utgångspunkt ........................................................................ 33 

4.2 Användandet av bussprognoser .................................................................................. 33 

4.3 Resenärernas förhållande till prognosernas precision ................................................ 35 

4.3.1 Tolerans för fel ..................................................................................................... 35 

4.3.2 Situationsberoenden ............................................................................................ 35 

4.4 Presentation av prognoser ........................................................................................... 36 

4.5 Statistiska verktyg ........................................................................................................ 37 

4.5.1 Läge och spridning ............................................................................................... 37 

4.5.2 Träffsäkerhet ........................................................................................................ 38 

4.5.3 Kompletterande mått .......................................................................................... 39 

4.6 Analytiska perspektiv ................................................................................................... 40 

5. Pilotstudie ................................................................................................................. 42 

5.1 Så genereras SL:s prognoser ........................................................................................ 42 

5.1.1 Positionsdata från bussarna................................................................................. 43 

5.1.2 Kommunikation med CAD/AVL ............................................................................ 43 

5.1.3 Rapportering till PubTrans ................................................................................... 44 

5.1.4 Skyltsystemet DPS ................................................................................................ 45 



4 
 

5.1.5 Systematiska fel hos prognoserna ....................................................................... 46 

5.2 Studieobjekt ................................................................................................................. 46 

5.2.1 Busslinje 743 ........................................................................................................ 46 

5.2.2 Val av studieobjekt ............................................................................................... 48 

5.3 Insamling och bearbetning av data .............................................................................. 49 

5.3.1 Prognosdata ......................................................................................................... 50 

5.3.2 Data för faktiska avgångstider ............................................................................. 52 

5.3.3 Sammankoppling av faktiska avgångstider och prognoser ................................. 53 

5.3.4 Analys av data ...................................................................................................... 54 

5.3.5 Reflektioner kring tillvägagångssätt ..................................................................... 54 

5.4 Resultat från pilotstudie .............................................................................................. 56 

5.4.1 Övergripande perspektiv ..................................................................................... 56 

5.4.2 Horisontperspektiv............................................................................................... 59 

5.4.3 Temporalt perspektiv ........................................................................................... 61 

5.4.4 Spatialt perspektiv ............................................................................................... 64 

5.4.5 Graden av realtidsgenererad information hos prognoserna ............................... 68 

5.5 Analys av resultat från pilotstudie ............................................................................... 71 

5.5.1 Övergripande analys ............................................................................................ 71 

5.5.2 Horisontanalys ..................................................................................................... 72 

5.5.3 Temporal analys ................................................................................................... 72 

5.5.4 Spatial analys........................................................................................................ 73 

6. Sammanfattande diskussion och slutsatser ................................................................. 74 

6.1 Vilka faktorer bör beaktas vid en kvalitetsbedömning av bussprognoser?................. 74 

6.2 Hur kan och bör kvaliteten mätas med hjälp av statistiska verktyg? .......................... 75 

6.3 Hur kan och bör en kvalitetsmätning genomföras i SL:s IT-infrastruktur? .................. 76 

7. Vidare studier ............................................................................................................ 78 

Appendix A ........................................................................................................................ 79 

Referenslista ..................................................................................................................... 81 

 

  



5 
 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Som en del av Stockholms läns landsting har Trafikförvaltningen till ansvar att förse 

Stockholms invånare och besökare med en lättillgänglig, pålitlig och väl utbyggd 

kollektivtrafik. Det är organisationens cirka 600 anställdas uppgift att utveckla och 

förvalta kollektivtrafiken i linje med det trafikförsörjningsprogram som beslutas av 

Stockholms landstingsfullmäktige (SLL, 2017a). Ansvarsområdet omfattar hela 

Storstockholmsregionen och samlingsnamnet för den kollektivtrafik som bedrivs är SL 

(Storstockholms Lokaltrafik) (SLL, 2017b). Trafikförvaltningens organisation är 

uppdelad i sex avdelningar vars struktur och förhållanden beskrivs av figur 1 (SLL, 

2017c).  

 

Figur 1: Organisationsschema för Trafikförvaltningen.  

Kollektivtrafiken i Stockholm innefattar en mängd trafikslag som tunnelbana, buss, 

lokalbana, båt och pendeltåg. Den praktiska driften och detaljplaneringen av trafiken 

sköts av en rad olika upphandlade entreprenörer. Trafikförvaltningen agerar alltså 

enkom i form av beställare och förvaltare av de produkter och tjänster som 

entreprenörerna levererar (SLL, 2017b). I dagsläget har SL ungefär 786 000 resenärer 

per dag och en typisk vardag görs cirka 1 125 000 påstigningar bara inom busstrafiken. 

Samtidigt pågår en kraftig befolkningstillväxt i Stockholmsregionen vilket ställer ännu 

högre krav på det kollektivtrafiksystem som redan idag utsätts för hög belastning (SLL, 
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2017b). Befolkningsmängden inom länet förutspås öka för att 2024 nå en 

befolkningsmängd på över 2.5 miljoner. En metafor som kan beskriva ökningen är att 

Stockholms läns befolkning växer med två SL-bussar om dagen (SLL, 2016).  För att 

möta dessa utmaningar genomför trafikförvaltningen i samarbete med stat och 

kommuner ständigt nya upprustningsprojekt och nyinvesteringar (SLL, 2017b).  

Kollektivtrafikens utveckling bedrivs enligt trafikförvaltningens sex strategier inom 

områden som till exempel kommunikation och kundservice. I strategin för kundservice 

understryks trafikförvaltningens uppgift till att både förstå kundernas nuvarande och 

framtida behov samt översätta dessa i relevanta erbjudanden och tjänster. Ett centralt 

koncept i denna strategi är dessutom att det är “hela resan” från dörr till dörr som är i 

fokus och som skall underlättas (SLL, 2017d). Konceptet delas upp i före, under och 

efter resan och trafikförvaltningen skall tillhandahålla relevant, aktuell och tillgänglig 

information i alla faser (SLL, 2014). 

Under år 2002 inleddes efter beslut av SL:s styrelse en storsatsning inom området 

realtidsinformation. Projektet som gick under namnet JustNu syftade till att 

tillhandahålla mer samstämmig, tillförlitlig och lättillgänglig trafikinformation för 

samtliga SL:s resenärer genom olika kanaler som till exempel webb, mobil och 

dynamiska skyltar. Med termen trafikinformation avsågs bland annat realtidsinfo om 

planerad trafik samt upplysning vid trafikstörningar (SL, 2010).  

Som produkt av JustNu-projektet kunde Trafikförvaltningen under 2009 rulla ut ett 

system som gjorde det möjligt att tillhandahålla avgångsprognoser för alla hållplatser 

inom SL:s busstrafik (SL, 2010). Sedan tidigare erbjöd SL enbart realtidsinformation 

för stomlinjerna i innerstaden (busslinje 1, 2, 3 och 4) (Städje, 2013).  Bussprognoserna 

är idag tillgängliga genom SL:s webb- och mobilapplikation samt på de över 1800 

digitala skyltarna som är utplacerade vid hållplatser i hela trafikområdet, från 

Nynäshamn till Norrtälje (Städje, 2013).  

Ansvaret för realtidsinformationen och SL:s bussprognoser ligger huvudsakligen inom 

den del av organisationen som heter Trafikavdelningen och närmare bestämt hos 

sektionerna Resenärsservice samt Trafiknära IT. Det är sektionen Resenärsservice som 

har uppdraget att förvalta, vidareutveckla och kvalitetssäkra den information som 

erbjuds till resenärerna genom SL:s informationssystem. Trafiknära IT har i sin tur 

uppgiften att förvalta de IT-system som tillhandahåller informationen vilket innefattar 

uppföljning av de driftavtal som finns med olika IT-leverantörer (SLL, 2017e). 

För att framgångsrikt kunna följa upp och kvalitetssäkra SL:s bussprognoser krävs det 

en gemensam syn och uppfattning om vad prognoskvalitet faktiskt är. Hittills har det 

inte funnits någon enhetlig definition av prognoskvalitet inom organisationen vilket 

försvårat dialogen mellan avdelningarna och möjligheten till effektiv kravställaning 

gentemot leverantören. Med bakgrund i detta finns det alltså ett behov av en utredning 

av begreppet prognoskvalitet och vad som bör innefattas i detta. Utifrån en sådan 

utredning finns det också en önskan om att identifiera lämpliga statistiska metoder för 
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systematisk uppföljning av prognosernas kvalitet samt hur dessa metoder kan och 

tillämpas i SL:s IT-infrastruktur. 
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1.2 Syfte 

Denna studie kan med fördel betraktas utifrån två olika delar. Den första delen utgörs av 

en utredning med syfte att ta reda på vilka faktorer som bör beaktas vid en bedömning 

av bussprognoskvalitet. Ett ytterligare syfte med denna utredning är att presentera 

statistiska metoder med vilka prognoskvaliteten kan och bör mätas. Studiens andra del 

ämnar att genom en pilotstudie exemplifiera hur resultat och slutsatser från studiens 

första del kan tillämpas i SL:s IT-infrastruktur.  

1.2.1 Frågeställningar 

För att uppfylla syftet ämnar studien besvara följande frågeställningar: 

▪ Vilka faktorer bör beaktas vid en kvalitetsbedömning av bussprognoser? 

▪ Hur kan och bör kvaliteten mätas med hjälp av statistiska verktyg? 

▪ Hur kan och bör en kvalitetsmätning genomföras i SL:s IT-infrastruktur? 

Målet är att studien kan användas som vägledning vid SL:s framtida arbete med 

kvalitetsuppföljning av bussprognoser. Detta både vad gäller resonemang och resultat 

kring vad som bör innefattas i konceptet prognoskvalitet men också rent praktiskt vid 

framtida kvalitetsmätningar och implementering av dessa i SL:s IT-system. 

1.3 Avgränsningar 

Med anledning av denna studies tidsmässiga begränsningar togs beslut om ett antal 

avgränsningar i samråd med handledare och ämnesgranskare. Ett av dessa beslut var att 

pilotstudien skulle baseras på data för en eller ett fåtal busslinjer och inte på data för all 

SL:s busstrafik. Detta beslut togs av praktiska skäl för att undvika problem relaterade 

till hantering av stora datamängder. Vidare togs beslut om att pilotstudien ej skulle 

resultera i en beständig implementation i SL:s IT-infrastruktur utan enkom fungera som 

konceptvalidering. Med detta menas att pilotstudien begränsades till en fristående 

kvalitetsmätning och pilotstudien syftade alltså inte till någon beständig 

systemimplementation för kvalitetsmätning. 

1.4 Disposition och läsanvisningar 

Denna rapport är disponerad utifrån studiens två olika delar, där den utredande delen av 

studien behandlas i kapitel 2, 3 och 4 och pilotstudien behandlas i kapitel 5.  

I kapitel två beskrivs den metodik som tillämpats vid den litteraturstudie som ligger till 

grund för utredningen kring konceptet prognoskvalitet och statistiska verktyg för 

kvalitetsbedömning.  

Kapitel tre innehåller en sammanställning av resultatet från litteraturstudien.  
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I kapitel fyra analyseras litteraturstudiens resultat utifrån studiens syfte och 

frågeställningar.  

Kapitel fem redovisar den genomförda pilotstudien och innehåller avsnitt för 

bakgrundsfakta om SL:s IT-system, studieobjekt, insamling och bearbetning av data, 

resultat samt analys.  

I kapitel 6 ryms en sammanfattande diskussion och en presentation av de slutsatser som 

kan dras.  

I studiens sista och avslutande kapitel 7 ges förslag på vidare forskning inom ämnet.  
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2. Metod vid litteraturstudie 

Nedan följer beskrivning av och diskussion kring den metodik som tillämpats vid den 

utredning vilken utgör studiens första del.  

2.1 Forskningsansats 

För att svara på vad som bör ingå i en bedömning av prognoskvalitet samt identifiera 

lämpliga statistiska verktyg har en omfattande litteraturstudie genomförts. Jesson & 

Lacey (2008) beskriver hur syftet med att genomföra en litteraturstudie är att 

tillgodogöra sig redan existerande publikationer och dokument för att på detta sätt 

etablera en förståelse för forskningsläget och ge ökad kunskap inom fältet.  

Insamlingen av material har utförts med en induktiv ansats. Enligt Strass & Corbins 

(1998) beskrivning innebär en induktiv ansats att forskaren utgår från ett forskningsfält 

för att sedan låta teorier uppstå ur den data som studeras. Denna litteraturstudie har i 

denna bemärkelse inte präglats av några förutbestämda teorier utan dessa har utarbetats 

genom egna iakttagelser från det insamlade materialet.  

För att utreda konceptet prognoskvalitet och vad som bör ingå i en kvalitetsbedömning 

har fokus legat på att förstå bussprognosernas syfte och mening samt innebörden av det 

värde som prognoserna skapar. Detta typ av förhållningssätt går under namnet kvalitativ 

forskning (Alvehus, 2013). Samtidigt har det insamlade materialet studerats ur ett 

jämförande perspektiv med syfte att identifiera aspekter och statistiska verktyg som 

förekommer oftare än andra. Med andra ord präglas litteraturstudien även till viss del av 

ett kvantitativt förhållningssätt. Att ett kvalitativt förhållningssätt inte nödvändigtvis 

utesluter kvantitativa element är något som Alvehus (2013) också poängterar.  

2.2 Insamling av tidigare forskning och omvärldsexempel 

Insamlingen av material inleddes med att söka efter tidigare forskning och andra 

omvärldsexempel där prediktionsmodeller i allmänhet och bussprognoser i synnerhet 

utvärderats och där uttalanden gjorts kring bussprognosers kvalitet. Sökandet efter 

exempel från tidigare forskning gjordes bland både elektroniska och fysiska 

publikationer tillgängliga genom Uppsala Universitetsbiblioteks databas. Exempel på 

nyckelord och fraser som användes vid sökandet är “Bus prediction evaluation”, “Bus 

prediction quality”, “Bus departure forecasts”, “Real-Time Bus Information systems”, 

“Prediction quality”, “Information quality” och “Forecast evaluation”. Som 

komplement genomfördes även en omvärldsanalys med hjälp av publika sökmotorer. 

Omvärldsanalysen syftade till att ta del av exempel på hur kollektivtrafikförvaltare, 

företag och andra typer av aktörer beskrivit och utvärderat kvalitet hos bussprognoser. 

Exempel på sökord som användes tillsammans med namnen på en mängd städer och 

regioner är “Bus prediction quality”, “Real time bus information quality” och “Bus 

evaluation report”. Utöver att söka efter omvärldsexempel genom publika sökmotorer 
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kontaktades även ett antal kollektivtrafikförvaltare i Sverige och Danmark via mail. 

Kontakt etablerades dels med personer direkt föreslagna från SL men även med 

lämpliga personer föreslagna av kollektivtrafikförvaltarnas kundtjänst. 

Efter en tid övergick sökandet till att fokusera på referenserna hos de 

forskningspublikationer som hittats och vars inriktning ansågs mest relevant sett till 

syftet hos denna studie. Till slut nåddes en punkt då det var så pass svårt att finna ny 

information relaterat till metoder för utvärdering av prediktionsmodeller i allmänhet och 

bussprognoser i synnerhet att forskningsläget ansågs ha tillgodogjorts. I detta skede 

genomfördes en utvärdering av den upp till denna punkt insamlade informationen.  

Det visade sig finnas gott om exempel på hur prediktionsmodeller och dess 

förutsägelseförmåga kan utvärderas utifrån ett tekniskt perspektiv med hjälp av olika 

statistiska mått. Det fanns även flera exempel på studier som undersökt resenärers 

attityder till realtidsinformation och hur bussprognoser skapar värde. Sett till studiens 

syfte och SL:s ursprungliga problematik ansågs det dock nödvändigt att vidga 

litteraturstudien för att försöka finna verktyg till att angripa prognoskvalitet ur ett mer 

grundläggande perspektiv. Med bakgrund i detta riktades sökandet mot att finna 

generella ramverk för produktkvalitet samt forskning kring prognoser med ett mer 

användarcentrerat fokus.  

De två forskningsartiklar från litteraturstudien vars inriktning ansågs ligga närmast 

denna studie är båda författade av Oded Cats, forskare verksam vid bland annat 

Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. För att ta reda på mer om de 

tillvägagångssätt och resultat som presenteras i Cats rapporter (Cats & Loutos, 2016a; 

Cats & Loutos, 2016b) samt diskutera potentiella inriktningar för denna studie hölls ett 

möte med Cats den 16 februari 2017. I syfte att ta reda på om SL genom sina 

regelbundna kvalitetsundersökningar samlat in värdefull information för studiens syfte 

genomfördes även ett möte med en specialist på SL:s avdelning för kvalitetsstöd. Under 

mötet studerades och diskuterades ett antal enkäter och tillhörande resultat samt 

huruvida dessa skulle kunna användas i samband med denna studie. Utöver dessa två 

möten fördes även kontinuerlig dialog och resonemang med anställda på SL:s 

avdelningar Resenärsservice och Trafiknära IT. Denna kontakt var framförallt viktig 

med anledning av att ansvaret för kvalitetsutvärdering av prognoser befinner sig i 

gränslandet mellan dessa två avdelningar.  

I samband med de resor som gjorts till och från SL:s kontor på Kungsholmen i 

Stockholm har författarna till denna studie aktivt valt att nyttja busstrafiken i så stor 

utsträckning som möjligt. Vid dessa resor har författarna utifrån observationer av andra 

resenärer samt egna upplevelser kunnat reflektera över olika aspekter hos 

bussprognoserna. 
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2.3 Bearbetning av insamlat material 

Då litteraturstudien genererade en stor samling artiklar och publikationer 

kategoriserades dessa utifrån de olika områdena resenärsperspektiv, produktkvalitet 

samt prediktionsmodellsutvärdering.  

Texterna i kategorin resenärsperspektiv behandlade på olika sätt hur realtidsinformation 

i trafiken påverkar resenärerna. För att förstå möjligheterna till att generalisera och 

tillämpa dessa texters resultat och resonemang i kontexten av denna studie lades vikt vid 

att sätta sig in de vetenskapliga metoder och de urval av respondenter som legat till 

grund för resultaten. I takt med att texterna bearbetades fördes en kontinuerlig 

jämförelse av och reflektion kring dess innehåll och slutsatser. Detta i syfte att urskilja 

eventuella skillnader och likheter för att således etablera en generell bild över 

resenärernas förhållande till realtidsinformation inom busstrafiken. 

Inom området för produktkvalitet angreps det insamlade materialet utifrån 

underliggande frågeställningar om hur kvalitet för prognoser bör definieras, samt vilka 

faktorer en kvalitetsbedömning bör grunda sig på. Texterna bearbetades utifrån de 

kapitel och avsnitt där resonemang och uttalanden kring dessa frågeställningar skulle 

kunna tänkas finnas. I denna kategori förekommer texter som behandlar produktkvalitet 

ur ett närmast företagsekonomiskt perspektiv men även mer tekniskt orienterade texter 

kring metoder för statistisk kontroll av kvalitet.  

Bland det material som kategoriserats inom området prediktionsmodellsutvärdering 

förekommer artiklar där prediktionsmodeller inom busstrafik och andra 

tillämpningsområden presenterats. Vid bearbetningen av dessa texter har fokus i första 

hand legat på att ta del av de metoder som använts för att utvärdera de presenterade 

modellerna. Vidare har även de begrepp, numeriska mått och resonemang som 

framkommit under bearbetningen kontinuerligt analyserats och jämförts med varandra 

för att hitta eventuella likheter och skillnader.  

2.4 Metoddiskussion 

För att svara på frågan kring vilka aspekter som bör ingå i vid en kvalitetsutvärdering av 

bussprognoserna i Stockholm har vi i denna studie valt att utgå från befintlig forskning, 

litteratur och omvärldsexempel. Ett alternativt tillvägagångssätt för att svara på denna 

frågeställning hade kunnat vara att direkt vända sig till SL:s resenärer genom 

exempelvis intervjuer och enkäter. Då det kan antas finnas skillnader vad gäller attityder 

och förväntningar hos resenärer i olika länder och städer hade ett sådant 

tillvägagångssätt varit att föredra i fråga om att spegla lokala förhållanden. Ett sådant 

tillvägagångssätt skulle alltså potentiellt vara att föredra i fråga om att etablera en exakt 

förståelse för hur bussprognoser i dagsläget upplevs och bedöms av resenärer i 

Stockholm. Med anledning av studiens begränsade tidsram uppskattades dock denna typ 

av metod för datainsamling vara allt för tidskrävande. Med bakgrund i detta bör också 
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de resonemang och förslag som i denna studie presenteras gällande kvalitetsbedömning 

av SL:s bussprognoser betraktas i ljuset av dessa begränsningar.  

För att säkerställa att de mått och tillvägagångssätt för kvalitetsbedömning som 

presenteras i denna studie i själva verket motsvarar den av resenärerna upplevda 

kvaliteten skulle dessa också behöva valideras. En sådan validering skulle kunna 

åstadkommas genom att i praktiken applicera studiens mått och resonemang på en given 

samling bussavgångar och sedan jämföra resultaten med resenärernas egna upplevelser 

av kvaliteten. Samtal med specialist på SL:s avdelning för kvalitetsstöd fördes i syfte att 

ta reda på huruvida data till en sådan validering fanns att tillgå hos SL. Det visade sig 

dock att sådan data inte fanns. Att samla in denna typ av data genom till exempel 

enkäter eller intervjuer bedömdes inom ramen för detta arbete som allt för omfattande 

och sådan validering har därför ej varit möjlig.  

Vid litteratursökningen uppstod några enstaka situationer då till synes relevanta artiklar 

inte gick att tillgå på grund av begränsad behörighet hos Uppsala Universitetsbibliotek. 

Det hade såklart varit önskvärt att även inkludera och ta del av dessa i källor i denna 

studie. Samtidigt gjordes en avvägning där forskningsläget ändå ansågs vara täckt. 

Dessa otillgängliga källor fanns dessutom refererade, och således i viss mening indirekt 

representerade, i flera av de källor som faktiskt ingår i denna studie.  
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3. Kvalitet och prognos 

I detta kapitel sammanfattas resultatet från den genomförda litteraturstudien.   

3.1 Kvalitetsbegreppet 

I litteraturen kring produktkvalitet går det att finna flera olika definitioner på begreppet 

kvalitét. Bergman & Klefsjö (2012) menar att den allmänna uppfattningen är att kvalitet 

hos en produkt eller tjänst är “förmågan att tillfredsställa kundernas behov och 

förväntningar”. Författarna föredrar dock att definiera kvalitet som “förmågan att 

tillfredsställa och helst överträffa kundernas behov och förväntningar”. En liknande 

formulering presenteras också av Zeithaml et al. (1990) i sin omfattande studie kring 

kvalitet hos tjänster där begreppet definieras som “graden av diskrepans mellan 

kundernas förväntningar eller önskemål och deras uppfattning”. Bergman & Klefsjö 

(2012) trycker på, i samklang med tidigare nämnda definitioner, vikten av att alltid sätta 

kunderna i centrum och hur detta är centralt i en modern syn på kvalitet. Att sätta 

kunden i centrum betyder enligt författarna att ständigt försöka sätta sig in i kundens 

perspektiv för att förstå vad kunden verkligen vill ha och behöver.  

Andra exempel på definitioner av kvalitet återfinns i Montgomerys (2009) bok 

Statistical quality control där begreppet hanteras i mer tekniska ordalag. Montgomery 

(2009) menar att kvalitet traditionellt sätt beskrivits som “lämplighet för användning”. 

Denna definition rymmer enligt Montgomery (2009) både aspekterna designkvalitet 

samt graden av överensstämmelse med designen hos den levererade produkten eller 

tjänsten. Som förslag på en mer modern definition beskriver Montgomery (2009) också 

kvalitet som “omvänt proportionell mot ombytlighet”. Minskning av ombytligheten hos 

en produkt viktiga egenskaper innebär alltså en ökning av kvaliteten hos samma produkt 

eller tjänst. Montgomery (2009) illustrerar detta med ett citat av Jack Welch (före detta 

VD på General Electric) som sagt att “kunden enbart ser ombytligheten hos en 

produktegenskap, inte dess medelvärde”. I samband med diskussionen kring 

kvalitetsbegreppet lyfter Bergman & Klefsjö (2012) fram Gravins (1984) fem olika 

perspektiv på kvalitetsbegreppet och hur dessa kan speglas i olika definitioner. Gravin 

(1984) menar att det går att se på kvalitetsbegreppet ur ett transcendent, produktbaserat, 

användarbaserat, produktionsbaserat eller värdebaserat perspektiv. Enligt Gravin (1984) 

kan och bör olika delar av en organisation utgå ifrån olika perspektiv i fråga om synen 

på kvalitet. 

3.1.1 Varor, tjänster och dess kvalitetsdimensioner 

Inom forskningen kring produktkvalitet görs ofta en distinktion mellan fysiska varor 

och tjänster. Zeithaml et al. (1990) beskriver hur uppdelningen grundar sig i tre olika 

aspekter där tjänster fundamentalt skiljer sig från fysiska varor i fråga om hur de 

produceras, konsumeras och utvärderas. Först och främst är tjänster ogripbara. 

Eftersom tjänster består av upplevelser och utföranden går det sällan att fastställa någon 
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exakt specifikation i stil med de som förekommer vid tillverkning av varor. Tjänster går 

till skillnad mot fysiska varor inte heller att mäta eller testa innan leverans för att 

säkerställa kvaliteten. Zeithaml et al. (1990) fortsätter och beskriver hur tjänster i större 

utsträckning än varor präglas av hög heterogenitet. Med detta menas att prestationen 

varierar mellan olika producenter, kunder och dagar. Denna egenskap gäller framförallt 

tjänster där den mänskliga faktorn har en avgörande roll. Slutligen menar Zeithaml et al. 

(1990) att produktionen och konsumtionen hos många tjänster är oseparerbara. Till 

skillnad mot tillverkning av varor finns det i samband med tjänster inget utrymme för 

producenten att kontrollera kvaliteten innan den levereras till kunden.  

Det finns många olika egenskaper hos en vara eller tjänst som påverkar en kunds 

sammantagna uppfattning och kvalitetsbedömning. Indelningen av dessa egenskaper i 

ett antal allmänna kategorier, så kallade kvalitetsdimensioner, är ett genomgående inslag 

i litteraturen kring varu- och tjänstekvalitet (Zeithaml et al., 1990; Bergman & Klefsjö, 

2012; Montgomery, 2009). Med bakgrund i de tidigare nämnda skillnaderna mellan 

varor och tjänster kan det vara meningsfullt med en uppdelning även med avseende på 

dessa kvalitetsdimensioner. Samtidigt framhäver Bergman & Klefsjö (2012) att 

tillvägagångssätt och verktyg inom offensiv kvalitetsutveckling i stort sett är de samma 

för varor, tjänster eller kombinationer av dessa.  

Bergman & Klefsjö (2012) listar följande kvalitetsdimensioner i fråga om varor:  

▪ Driftsäkerhet - frekvensen av fel och allvaret hos dessa 

▪ Prestanda - aspekter som är av betydelse, till exempel hastighet eller effekt 

▪ Underhållsmässighet - möjligheten till att upptäcka, lokalisera och avhjälpa fel 

▪ Miljövänlighet - varans inverkan på miljön 

▪ Utseende - till exempel design och färgval 

▪ Felfrihet - att varan inte har några fel vid köp 

▪ Säkerhet - att varan inte orsakar skada mot personer eller egendom 

▪ Hållbarhet - varans förmåga till att inte försämras vid användning, lagring och 

transport 

Majoriteten av dessa dimensioner listas även av Montgomery (2009) som därutöver 

också nämner: 

▪ Uppfattad kvalitet - produkts rykte och de förväntningar kunderna har till följd 

av detta 

▪ Överrensstämmelse med standards - produktens förmåga att följa givna 

specifikationer 

För tjänster använder sig Bergman & Klefsjö (2012) av de kvalitetsdimensioner som 

presenteras av Zeithaml et al. (1990): 

▪ Pålitlighet - avser resultatets “jämnhet” och att det som lovas faktiskt blir utfört. 

Kan vara till exempel punktlighet och precision gällande information.  
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▪ Trovärdighet - huruvida det går att lita på leverantören 

▪ Tillgänglighet - möjligheterna till att få kontakt med leverantören 

▪ Kommunikationsförmåga – förmågan till att kommunicera med kunden på ett 

sätt som denne förstår 

▪ Tjänstvillighet - viljan att hjälpa kunden 

▪ Artighet - leverantörens uppförande med avseende på vänlighet och omtanke 

▪ Inlevelseförmåga - huruvida leverantören kan leva sig in i kundens situation 

▪ Omgivning - avser de lokaler och den miljö där tjänsten utförs 

 

När Zeithaml et al. (1990) undersökte den relativa betydelsen mellan de olika 

dimensionerna konstaterades att pålitlighet var av högst betydelse. Bergman & Klefsjö 

(2012) betonar samtidigt att vikten av de olika dimensionerna beror helt på produkten i 

fråga och dess natur.  

3.2 Bussprognoser ur resenärens perspektiv 

3.2.1 Socialpsykologiskt perspektiv på prediktioner 

Prediktioner är någonting som förekommer i alla människors liv. Vi använder vår 

prediktiva förmåga för att fatta beslut i såväl vardag som arbetsliv. Många gånger är vi 

inte ens medvetna om att vi har predikterat någonting. Gemensamt för alla prediktioner 

är att de är tänkta att ge en insikt i framtida händelser. Genom att veta någonting om 

framtiden kan vi människor proaktivt agera utefter de möjliga utfallen och därmed 

förbereda oss för eller förhindra oönskade utfall (Rehm & Gadenne, 1990).   

Vad som är en bra prediktion och vilka faktorer som bör studeras för att bedöma 

prediktionens kvalitet behöver nödvändigtvis inte vara entydigt. I Rehm och Gadennes 

(1990) bok Intuitive Predictions and Professional Forecasts presenteras tre olika 

kriterier som prediktioner bör utvärderas efter. Det första kriteriet för en bra prediktion 

är att den måste ha hög trovärdighet (eng. credibitlity). Med bakgrund i själva syftet 

med prediktioner, att tillhandahålla en förutsägelse av framtiden, måste trovärdigheten 

hos prediktioner utvärderas innan det faktiska utfallet inträffar (Rehm & Gadenne, 

1990). Genom att studera trovärdigheten hos en prediktion utvärderas alltså 

anledningarna till att tro på den framtida händelsen. Vad som avgör om en prediktion 

kan anses ha hög trovärdighet eller ej grundar sig till stor del på trovärdigheten hos de 

premisser som ligger till grund för prediktionen. Trovärdigheten beror dessutom på den 

logik och slutledning som, utifrån givna premisser, leder till den aktuella prediktionen 

(Rehm & Gadenne, 1990).  

Utöver att en bra prediktion ska vara trovärdig bör enligt Rehm & Gadenne (1990) dess 

innehåll även vara relevant. Det andra kriteriet, som behandlar just detta, benämns av 

författarna som informationsvolym (eng. information content). Prediktioner med hög 

trovärdighet är enligt författarna värdelösa om de inte innehåller någon information. För 
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att förtydliga relationen mellan trovärdighet och informationsvolym ger författarna ett 

exempel: 

 “Antingen kommer det regna eller så kommer det inte att regna” 

Prediktionen ovan har per definition hög trovärdighet då utfallet, oavsett vilket utfallet 

blir, kommer att följa prediktionen. Detta har sin grund i prediktionens utformning. Om 

samtliga utfall hos en kan prediktion kan vara sanna anses prediktionen inte innehålla 

någon värdefull information. För att en prediktion ska kunna betraktas som informativ 

bör alltså förutsägelsen kunna motsägas av de möjliga utfallen. Hur informativ en 

prediktion är menar Rehm & Gadenne (1990) grundar sig dels i dess precision, men 

även hur många variabler förutsägelsen uttalar sig om. För att klargöra skillnaden 

mellan icke-informativa och informativa prediktioner presenteras följande exempel: 

”Imorgon kommer det att vara 28 grader Celsius” 

Vid en jämförelse av de ovan nämnda prediktionerna ses tydligt att den sistnämnda är 

mer precis än den första. De båda prediktionerna behandlar var för sig enbart en 

variabel, regn respektive temperatur. Skillnaden är att den sistnämnda prediktionen 

specificerar ett kvantitativt värde för den predikterade variabeln och således blir mer 

precis. Utifrån detta resonemang menar Rehm & Gadenne (1990) att 

informationsvolymen hos prediktioner med enbart en variabel ökar med dess precision. 

Som tidigare nämnts beror informationsvolymen hos en prediktion inte enbart på dess 

precision, utan även på antalet variabler förutsägelsen uttalar sig om. En förutsägelse 

om att “morgondagen kommer att bli varm” är utifrån detta resonemang mindre 

informativ än om förutsägelsen skulle vara att “morgondagen blir varm med lättare 

regn”. Informationsvolymen hos prediktioner ökar alltså med antalet variabler som 

förutsägelsen behandlar.   

Sannolikheten för att en prediktion är korrekt minskar med mängden informativt 

innehåll. Med hög precision och ett stort antal dimensioner minskar utfallsrummet för 

att prediktionen är sann. Det råder utifrån detta ett förhållande mellan prediktionens 

informationsvolym och dess trovärdighet. Enligt Rehm & Gadenne (1990) kan inte 

trovärdigheten och informationsvolymen hos en prediktion maximeras samtidigt utan en 

avvägning mellan dessa måste göras.  

Det tredje och sista kriteriet som prediktioner bör utvärderas på menar Rehm & 

Gadenne (1990) är praktisk användbarhet (eng. utility). En prediktions praktiska 

användbarhet beror på kunskapen som den person som tar del av prediktionen besitter. I 

denna bemärkelse är en prediktion som uttalar sig om något som personen redan har 

vetskap om inte intressant. En bra prediktion menar Rehm & Gadenne (1990) bör för 

mottagaren innehålla information som för denne är ny.   

Att göra prediktioner med både hög trovärdighet och stor informationsvolym kräver 

resurser (Rehm & Gadenne, 1990). I denna bemärkelse hävdar de att det finns en övre 
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gräns för när den praktiska nyttan av prediktionen överskrids av de kostnader som kan 

kopplas till att genomföra prediktionen. Det finns alltså en optimal gräns för hur mycket 

arbete, och därmed kostnader, som bör spenderas på prediktionens trovärdighet och dess 

informationsvolym. Relationen mellan en prediktions olika variabler och kostnader 

visualiseras i Rehm & Gadennes (1990) figur nedan.   

 

Figur 2: Illustration över förhållanden mellan variablerna; kostnad, trovärdighet, 

informationsvolym och nettonytta. En positiv inverkan från en variabel på en annan 

indikeras med (+) och på samma sätt visas en negativ inverkan med (-). (Källa: Rehm 

& Gadennes, 1990)  

Huruvida en sann prediktion alltid är bättre än prediktioner som inte kan förutse 

framtiden är en fråga som Rehm & Gadenne (1990) lyfter fram i sin text. De menar att 

falska prediktioner i vissa situationer kan vara mer användbara än sanna. I ett exempel 

förklarar författarna att en prediktion som överskattar människans negativa inverkan på 

ozonlagret kan fungera som en förstärkt varningssignal och därmed förändra 

människors sätt att agera mer än vad en sann prediktion hade gjort. Rehm & Gadenne 

(1990) hävdar dock att falska prediktioner kan ha motsatt effekt där prediktionen kan 

uppfattas som icke trovärdig.  

3.2.2 Effekter och värde av realtidsinformation i trafiken 

En uttalad del av SL:s kundservicestrategi är att all verksamhet skall genomföras “med 

resenären i fokus” (SLL, 2017d). Med utgångspunkt i detta perspektiv följer i detta 

avsnitt en sammanfattning av den forskning som gjorts rörande värdet av 

realtidsinformation och vilka effekter den kan ha på resenärerna. 

I en studie av Dziekan & Kottenhoff (2007) föreslås ett ramverk över möjliga effekter 

som realtidsinformation tillgängliga genom dynamiska skyltar kan ha på resenärer. 

Effekterna delas in i de sju kategorierna minskad upplevd väntetid, positiva 

psykologiska effekter, ökad betalningsvillighet, förändrat resebeteende, val av 
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transportsätt, högre kundnöjdhet samt förbättrat anseende. Nedan följer en 

sammanställning av tidigare forskning som kategoriserats utifrån detta ramverk.  

Minskad upplevd väntetid 

Mishalani et al. (2006) har undersökt relationen mellan upplevd och faktisk väntetid hos 

resenärer väntandes vid en busshållplats. Studiens resultat visade en genomsnittlig 

minskning på 0,84 minuter mellan den upplevda och faktiska väntetiden. Med 

antagandet att införandet av realtidsinformation om bussavgångar totalt skulle eliminera 

den överdrivna väntetidsupplevelsen översätts denna minskning i tid till besparing av 

fordonstimmar per dag. Författarna menar att införandet, alltså själva förekomsten, av 

realtidsinformation vid busshållplatsen skulle möjliggöra 14.4 % minskning av antalet 

fordonstimmar per dag samtidigt som resenärernas upplevda väntetid förblir densamma.  

Dziekan & Kottenhoff (2007) nämner flera exempel på studier som styrker Mishalani et 

als. (2006) antagande i fråga om en resulterande minskning av den upplevda väntetiden 

vid införandet av realtidsinformation. Antagandet stärks också av Watkins et al. (2011). 

Även Chow et al. (2013) har undersökt effekten vid införandet av realtidsinformation på 

tågstationer vilket resulterade i en minskning av resenärernas överskattning av 

väntetiden på ungefär 50 %. Detta fenomen stärks också av Brakewood et al. (2014) 

vars undersökning kring resenärers uppfattning av deras “typiska väntetid” resulterade i 

en signifikant skillnad på närmare 2 minuter mellan resenärer med och de utan tillgång 

till realtidsinformation. 

Positiva psykologiska effekter 

Dziekan & Kottenhoff (2007) delar upp de positiva psykologiska effekterna av 

realtidsinformation genom digitala skyltar i kategorierna ökad trygghetskänsla, minskad 

osäkerhet samt användarvänlighet. Dziekan & Kottenhoff (2007) menar att själva 

förekomsten av informationen bidrar till en känsla av tillit för transportsystemet. 

Författarna nämner flera studier som pekar på hur informationssystemen bidrar till en 

ökad känsla av säkerhet hos resenärerna i allmänhet och i synnerhet efter mörkrets 

inbrott. Liknande resultat presenteras även i studier av Zhang et al. (2007) och Gooze et 

al. (2013). I den tidigare nämnda undersökningen av Brakewood et al. (2014) uppgav 

användarna av realtidsinformation lägre nivåer av oro och frustration kring deras 

väntetid vid busshållplatser. Dziekan & Kottenhoff (2007) menar att prognoserna ökar 

känslan av kontroll och kan således minska känslan av stress.  

En studie från London (Smith et al., 1994) visar hur busstrafiken i stort kan uppfattas 

som mer pålitlig vid nyttjandet av realtidsinformation trots att bussarnas faktiska 

trafikering försämrats och den grundläggande tidtabellen blivit mindre pålitlig. I fråga 

om användarvänlighet menar Dziekan & Kottenhoff (2007) att realtidsinformationen 

skulle kunna påverka det såväl fysiska som kognitiva arbete en resa kräver av resenären. 

Författarna resonerar dock kring svårigheterna med att mäta detta och presenterar i 
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själva verket knappt några resultat som konkret stärker antagandet om just ökad 

användarvänlighet.  

Ökad betalningsvillighet 

Med ökad betalningsvillighet menas att resenärerna skulle vara villiga att betala mer för 

kollektivtrafiktjänster där realtidsinformation är tillgänglig. I en studie genomförd i 

Stockholm från 1989 visades en signifikant ökning av resenärers betalningsvillighet vid 

införande av realtidsinformation (Widlert et al. 1989). Utifrån en sammanställning av 

tidigare forskning menar Dziekan & Kottenhoff (2007) att värdet av realtidsinformation 

vid hållplatser ligger mellan 5 och 20 % av resans biljettpris. Samtidigt skriver Dziekan 

(2004) att somliga menar att resenärer inte är villiga att betala för informationen 

eftersom resenärerna ser detta som en självklar del av tjänsten när de betalar för 

kollektivtrafik. Dziekan & Kottenhoff (2007) menar dock att dessa motsägelsefulla 

resultat mycket väl kan bero på kvalitativa skillnader i de frågor som deltagarna fått 

svara på.  

Förändrat resebeteende 

Genom att anpassa sin resa utifrån realtidsinformation antas resenärerna kunna utnyttja 

eventuell väntetid till att göra andra ärenden samt göra mer effektiva val och således 

förkorta restiden (Dziekan & Kottenhoff, 2007). Studier kring dessa effekter är 

förhållandevis få men resultat av Reed (1995) och Nijkamp et al. (1996) pekar på en 

minskning av outnyttjad väntetid vid tillgång till realtidsinformation. I linje med detta 

visar Watkins et al. (2011) att resenärer som använder sig av realtidsinformation via sin 

mobiltelefon väntar nästan två minuter kortare än de som använder statisk tidtabell som 

informationskälla. I en studie från Portland kring de val resenärer gör utifrån 

realtidsinformationen vid busshållplatser var det vanligaste valet att lämna hållplatsen 

för att sedan återvända i tid till den prognostiserade avgången (Science Applications 

International Corporation, 2003). Detta pekar också på att resenärer utnyttjar 

informationen till att spendera mindre del av sin tid väntandes vid hållplatsen.  

Val av transportsätt 

Dziekan & Kottenhoff (2007) menar att frågan kring huruvida förekomsten av 

realtidsinformation får fler resenärer att välja en specifik transporttyp än så länge är 

obesvarad. De hävdar att en av anledningarna till detta är svårigheterna med att bevisa 

kausalitet mellan förändring i antalet resenärer och införandet av ett nytt 

informationssystem. Experter inom kollektivtrafik-relaterad information lägger i regel 

inte speciellt stor vikt vid införandet av ny teknik i fråga om val av transportsätt utan 

menar att resvanor och attityder är viktigare determinanter (Dziekan, 2004).  

I en undersökning av Rahman et al. (2012) om resenärer i Calgarys (Alberta, Kanada) 

attityder kring ett eventuellt införande av realtidsinformation presenteras dock resultat 

som pekar på att realtidsinformation värdesätts mer vid vissa typer av resor. När 
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deltagarna ombads att på en skala mellan 1 och 4 poängsätta värdet av 

realtidsinformation vid olika typer av resor fick skol- och arbetsresor högst 

genomsnittligt poäng (3,58). I jämförelse fick rekreationsresor det lägsta resultatet med 

genomsnittlig poäng på 1,83. Respondenterna ombads också ange från och med vilken 

storlek på turtäthet som realtidsinformation vore ändamålsenlig. Från den kumulativa 

fördelningen av svaren framgår att 88 % av respondenterna ansåg att realtidsinformation 

inte behövs vid turtäthet mindre än 10 minuter (Rahman et al. 2012).  

Högre kundnöjdhet & förbättrat anseende 

Genomgående för de studier som Dziekan & Kottenhoff (2007) tittat på är allmänhetens 

positiva uppfattning av realtidsinformation vid hållplatser. Av deltagarna i en studie 

inom Stockholms tunnelbana uppgav 97 % att de uppskattade skyltarna med 

realtidsinformation (Dziekan & Kottenhoff, 2007). Cassidy & White (1995) visade hur 

införandet av realtidsinformation för flodbussar i London förbättrade flodbussarnas 

anseende och hur de uppfattades som mer pålitliga. På liknande sätt visade studien 

Infopolis2 (1998) att förekomsten av realtidsinformation förbättrade 

kollektivtrafikförvaltarnas generella anseende. 

3.2.3 Resenärers förhållande till realtidsinformationens precision 

Två positiva effekter av realtidsinformation som nämns i det föregående avsnittet är 

resenärernas förmåga att kunna anpassa sin resa bättre samt att informationen skänker 

trygghet och minskar oro. Dessa effekter är rimligtvis beroende av att prognoserna är 

precisa och pålitliga nog för att resenärerna skall ha en tilltro till informationen. Fältet 

kring resenärernas förväntningar på precisionen hos bussprognoser är förhållandevis 

outforskat, men nedan följer resultat från ett antal studier vilka har behandlat ämnet.  

2013 genomförde Gooze et al. en webbaserad undersökning med ett stort antal 

konsumenter av en specifik tjänst för bussprognoser i Seattle, Washington. Dessa 

prognoser gjordes rörande bussens ankomst och inte avgång. Studien syftade bland 

annat till att undersöka resenärernas förväntningar på träffsäkerheten hos bussprognoser 

samt konsekvenserna av eventuellt försämrad träffsäkerhet. För att förstå resenärernas 

förväntningar på informationen fick studiens deltagare välja ett av sex alternativ för hur 

mycket tidigare eller senare gentemot prognosen som en faktisk bussankomst skulle 

behöva inträffa för att detta skulle anses som ett “fel”. Det alternativ med störst andel 

svar var “fyra till fem minuter” och fördelningen resulterade i en skevhet mot lägre 

feltolerans. Gooze et al. (2013) menar att detta resultat kan fungera som ett riktmärke 

för myndigheter och andra aktörer vid kvalitetsuppföljning av bussprognoser.  
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Figur 3: Fördelning över feltoleranser. Alltså hur mycket tidigare eller senare som en 

faktisk bussankomst får inträffa jämfört med en prognos för att resenären inte skall 

uppleva ett ”fel”. (Källa: Gooze et al., 2013) 

Enkäten ställde inte någon explicit fråga kring respondenternas feltolerans för tidiga 

respektive sena bussankomster gentemot en prognos. Ur enkätens frisvarsalternativ går 

det dock att finna exempel som pekar på det faktum att en för tidig bussankomst kan 

resultera i en missad buss och att detta uppfattas som ett mycket större problem än att 

behöva vänta några minuter extra.  

Även Rahman et al. (2012) har, som en del av en studie kring ett eventuellt införande av 

realtidsinformation i Calgary (Alberta, Kanada), undersökt resenärers attityder till 

feltoleransen hos bussprognoser. Deltagarna i studien ombads svara på hur mycket 

tidigare respektive senare en faktisk bussankomst får inträffa jämfört den 

prognostiserade ankomsttiden för att det resulterande prognosfelet skall klassas som 

acceptabelt. Frågan ställdes separat för fallen att bussen faktiskt ankommer om 10, 20 

eller 30 minuter. Resultatet visar att feltoleransen för tidiga bussankomster gentemot 

prediktionen ligger på ungefär 1 minut i alla tre fallen. Feltoleransen för sena ankomster 

ökar däremot när tiden till faktisk bussankomst blir längre från ungefär 1,5 minut vid 10 

minuter till närmare 2,5 minut vid 30 minuter till ankomst (Rahman et al., 2012). 
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Figur 4: Feltoleranser med avseende på tid till faktisk avgång. (Källa: Rahman et al., 

2012) 

När feltoleransen i Gooze et als. (2013) studie jämfördes med deltagarnas ålder visade 

sig dessa ha en signifikant koppling. Feltoleransen visade sig också öka med deltagarnas 

resefrekvens. Gooze et al. (2013) menar att detta skulle kunna förklaras med att 

personer med högre tolerans för fel således är benägna att resa med kollektivtrafiken 

oftare, alternativt att resenärernas förståelse för prognostiseringen ökar ju mer de reser 

och att de blir bättre på att använda informationen.  

77 % av deltagarna i studien av Gooze et al. (2013) uppgav att de upplevt ett fel i 

realtidsinformationen under de senaste sex månaderna. Som följdfråga fick dessa 

respondenter svara på vilka typer av fel de varit med om. 72 % uppgav att de varit med 

om att en buss anlänt senare än prognostiserat, 58 % att en buss ankommit för tidigt, 70 

% att en prognostiserad bussankomst aldrig inträffat samt 28 % att en buss anlänt trots 

att det inte funnits någon prognos. De deltagare som upplevt fel blev dessutom 

tillfrågade huruvida detta påverkat deras resefrekvens. Resultatet av denna fråga visade 

en signifikant minskning av resandet där 9 % svarade att de tagit bussen “avsevärt mer 

sällan” eller “en aning mer sällan”. Andelen deltagare som upplevt fel hos prognoserna 

uppgav dessutom signifikant lägre kvalitet hos den övergripande reseupplevelsen än de 

som inte upplevt fel.  

3.3 Kvalitetsutvärdering hos andra kollektivtrafikförvaltare 

I en sammanställande rapport över hanteringen av realtidsinformation runt om i USA 

(TCRP, 2003) beskrivs hur metoder för att mäta kvaliteten på realtidsinformation skiljer 

sig åt mellan olika myndigheter och kollektivtrafikförvaltare. Vissa förvaltare uppgav 

att de övervakar och mäter hur prognoserna presterar gentemot de faktiska 

avgångstiderna med hjälp av mjukvara, antingen i realtid eller med hjälp av historiska 

data. Andra förvaltare svarade att de genomför fältstudier för att jämföra prognoserna 

mot verkligheten medan flera aktörer uppgav att de inte mäter prestationen 
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överhuvudtaget (TCRP, 2003). I rapporten nämns exempel på en förvaltare som beskrev 

hur de analyserade felen relativt prognoshorisonten, närmare bestämt hur många 

prognoser som träffar inom 25 % av dess horisont. Rapporten från TCRP (2003) visar 

även att regelbundenheten hos den påstådda uppföljningen av prognoserna varierade 

stort, allt ifrån var 30:e sekund till högst oregelbundet någon gång per år (TCRP, 2003). 

Frågor om informationens pålitlighet visade att många förvaltare inte skiljer på 

koncepten träffsäkerhet och pålitlighet. Rapportförfattarna (TCRP, 2003) betonar att 

träffsäkerhet avser till vilken grad informationen som presenteras är korrekt medan 

pålitlighet syftar till huruvida informationen är konsekvent.  

För att etablera en förståelse för hur kollektivtrafikförvaltare i Sverige och andra länder 

följer upp och utvärderar sina bussprognoser kontaktade författarna av denna studie ett 

antal förvaltare via mail. En av dessa förvaltare är danska Movia. Enligt 

kontaktpersonen på Movia sker det inte någon konsekvent uppföljning av de 

realtidsprognoser som genereras i busstrafiken. Detta trots att det enligt denna persons 

uppfattning råder sviktande kvalitet hos prognoserna. Det största problemet hos Movia 

beskrivs vara de meddelande som skickas från bussarna vid ankomst och avgång. Dessa 

meddelanden är enligt kontaktpersonens mening opålitliga vilket i sin tur resulterar i 

opålitliga prognoser. Att inte alla bussar ”loggar på” vid turens start beskrivs också som 

ett betydande problem. Enligt de prognosregler som tillämpas av Movia visas, när ingen 

påloggning gjorts, tidtabellangivelsen på de digitala skyltarna. Detta anses av 

kontaktpersonen på Movia inte vara tillräckligt bra. 

På frågan vad en realtidsprognos bör uppfylla betonar kontaktpersonen på Movia att det 

beror på hur prognosen används. Movia använder optimistiska prognoser vilket innebär 

att resenärer som använder prognoser inte ska kunna missa bussen. Med optimistiska 

prognoser får resenärerna i regel dock vänta något längre. I detta avseende anser 

kontaktpersonen att de PubTrans-genererade prognoserna som tillämpas av Movia är 

tillfredställande, förutsatt att positionsangivelserna från bussarna är robusta. 

Kontakt etablerades även med Skånetrafiken. Enligt kontaktpersonen på Skånetrafiken, 

sker ingen uppföljning av prognoskvaliteten internt. Kontaktpersonen menar att detta 

beror detta på att prognoserna presterat tillräckligt bra och således inte behövt 

prioriterats. I samband med en utökning av antalet digitala realtidsskyltar hos 

Skånetrafiken (som visar prognostiserad ankomsttid) genomför dock leverantören nu en 

kvalitetsuppföljning av prognoserna på ett fåtal utvalda linjer. Rapporten från 

utredningen var vid författandet av denna rapporten ännu ej färdigställd och resultaten 

från denna har alltså inte kunnat redovisas. 

Vidare etablerades även kontakt med Västtrafik. Enligt kontaktpersonen på Västtrafik, 

genomför Västtrafik uppföljning av prognoserna som genereras för busstrafiken. I de 

realtidssystem som används av Västtrafik finns verktyg för att spåra vad en prognos ”x” 

antal minuter innan avgång visade kontra det faktiska utfallet. Kontaktpersonen 

förtydligar dock att Västtrafiks arbete med att öka kvaliteten på realtidsinformationen 

primärt inte fokuserar på att analysera dessa typer av fel. Istället riktas stort fokus på att 
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hantera problem kopplade till skillnader i hur informationen visas i olika kanaler, såsom 

skyltar och mobila applikationer. 

3.4 Statistisk utvärdering av prediktionsmodeller  

I detta avsnitt beskrivs allmän teori som rör statistisk databehandling. Avsnittet 

sammanfattar också exempel från tidigare forskning och omvärld där statistiska mått 

använts vid utvärdering av prediktionsmodeller i allmänhet och bussprognoser i 

synnerhet.    

3.4.1 Statistisk databehandling och analys 

De metoder som används för att beskriva och sammanfatta ett statistiskt material i form 

av ett antal observationer går ofta under benämningarna dataanalys, statistisk 

databehandling eller deskriptiv statistik. Alm & Britton (2008) beskriver hur dessa 

metoder i regel innefattar beräkning av så kallade läges- och spridningsmått samt 

grafisk representation av det underliggande datamaterialet. Genom att ta fram lägesmått 

går det att uttala sig om var datamaterialet ligger och på liknande sätt beskriver 

spridningsmått hur utspritt materialet är. De vanligaste typerna av lägesmått är 

medelvärde (ekvation 1), typvärde och median (Alm & Britton, 2008). 

�̅�: =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖 =

𝑛

𝑖=1

1

𝑛
(𝑥1 + ⋯ + 𝑥𝑛) (1) 

Den rådande definitionen av medianen är det observationsvärde som befinner sig precis 

i mitten av materialet då det sorterats i storleksordning (Alm & Britton, 2008). I det fall 

då antalet observationer är jämnt bildas medianen genom att ta medelvärdet av de två 

mittobservationerna. Även om medelvärdet är det vanligaste lägesmåttet menar Alm & 

Britton (2008) att medianen kan vara att föredra i de fall då datamaterialet är skevt. Ett 

exempel på detta är hur man ofta anger medianlön istället för medellön. Detta gör man 

på grund av att medellönen riskerar att dras upp av några få mycket höga löner vilket 

inte anses representativt. Medianlönen å andra sidan påverkas inte av hur stora de 

högsta lönerna är. Alm & Britton (2008) definierar typvärdet som det vanligast 

förekommande värdet bland observationerna. Användandet av typvärde är inte lika 

vanligt i jämförelse med medelvärde och median. I de fall då materialet är kontinuerligt 

och varje värde bara förekommer en gång ger typvärdet ingen information alls. En 

fördel med typvärdet är att det kan användas för material där data inte är numerisk (Alm 

& Britton, 2008). 

Alm & Britton (2008) menar att det i regel också behövs någon typ av spridningsmått 

för att beskriva ett datamaterial. De vanligaste spridningsmåtten är varians (ekvation 2), 

standardavvikelse (ekvation 3), variationsbredd och kvartilavstånd.   
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𝑠 ≔ √𝑠2 (3) 

Alm & Britton (2008) definierar variationsbredden som avståndet mellan den största 

och den minsta observationen i materialet. Kvartilavståndet definieras som avståndet 

mellan övre och undre kvartilen, där den undre kvartilen är medianen i den undre halvan 

av det ordnade datamaterialet och vice versa för den övre kvartilen (Alm & Britton, 

2008). Kvartilavståndet är i jämförelse med variationsbredden inte lika känsligt för 

förekomsten av ett fåtal avvikande observationer och kan därför vara att föredra. 

Median och kvartilavstånd anges i allmänhet i kombination med varandra medan det vid 

användande av medelfelet som lägesmått är vanligare att använda standardavvikelsen 

(Alm & Britton, 2008). Kvartiler är egentligen specialfall av det mer allmänna 

begreppet kvantil. Givet en mängd observationer av storlek n är p-kvantilen det 

observationsvärde x så att approximativt 𝑛 ∗ 𝑝 observationer är mindre än x och 𝑛 ∗

(1 − 𝑝) är större än x. Av detta följer att medianen alltså är 0,5-kvantilen, den undre 

kvartilen är 0,25-kvantilen och den övre kvartilen är 0,75-kvantilen (Black et al. 2017). 

I syfte att illustrera ett statistiskt material nämner Alm & Britton (2008) att det finns 

många olika sätt att gå till väga. Bland de diagram som Alm & Britton (2008) menar är 

vanligast förekommer till exempel lådagram.  

 

Figur 5: Modifierat lådagram. Den undre och övre kvartilen bildar en rektangel i vilken 

medianen representeras av ett vertikalt streck. Från varje kvartil löper linjer med 

längden 1,5 ∗ kvartilavståndet som bildar ett intervall. Observationer som inte ryms 

inom detta intervall kallas outliers och markeras separat i form av till exempel ett kryss 

eller cirklar. (Källa: Alm & Britton, 2008) 

I ett standard-lådagram, vilket ibland benämns med dess engelska term box plot, visas 

minimum, maximum, median och kvartiler vilket ger en överblick för ett datamaterials 

läge och spridning. I de fall då det förekommer observationer som avviker kraftigt från 

resten materialet kan man istället använda sig av ett modifierat lådagram. De linjer som 

i ett vanligt lådagram löper till materialets min- och maximum sträcker sig i ett 

modifierat lådagram istället till 1,5 ∗ kvartilavståndet (Alm & Britton, 2008). 
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3.4.2 Prediktionsfelet 

Syftet med prediktionsmodeller är att kunna förutse framtida händelser. Det faller sig 

därför naturligt att definiera “prediktionsfelet” som skillnaden mellan förutsägelsen och 

verkligheten. Denna definition av prediktionsfel används genomgående inom 

forskningen och går till exempel att finna i studier av Cats & Loutos (2016a, 2016b), 

Lin & Zeng (1999) och Minor et al. (2015). I dessa studier är prediktionsfelet alltså den 

mest grundläggande enheten som används vid utvärdering av olika prediktionsmodellers 

prestation. För prediktionsmodeller där syftet är att förutspå framtida avgångstider för 

bussar är prediktionsfelet skillnaden mellan den faktiska avgångstiden och den 

predikterade. I de ekvationer som presenteras vidare i detta avsnitt benämns tiden till 

den faktiska avgångstiden med 𝑦, den prognostiserade tiden till avgång med �̂� och antal 

observationspunkter med 𝑛. 

𝑦 – �̂�  =  𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑒𝑙 (4) 

 

En buss som vid en viss tidpunkt “x” har predikterad ankomsttid kl. 17:00 men som 

faktiskt ankommer till stoppstället kl. 17:03 ger alltså, i tidpunkt x, upphov till +3 

minuters prediktionsfel enligt ekvation (4) ovan. På liknande sätt kan en buss med tidig 

ankomsttid jämfört med prediktionen ge upphov till ett negativt prediktionsfel.  

Eftersom denna studie specifikt behandlar bussprognoser används hädanefter uttrycket 

prognosfel istället för prediktionsfel. Vid utvärdering av prognoser kan prognosfelen 

beräknas olika sätt, vilket exemplifieras av Cats & Loutos (2016a). I deras studie 

beräknas prognosfelen dels ur vad de anser vara resenärernas perspektiv men också ur 

operatörernas perspektiv. Vid beräkning av prognosfelen utifrån resenärernas perspektiv 

tas ingen hänsyn till huruvida prognoser och de faktiska avgångarna hör ihop med 

samma busstur, alltså samma specifika fordon. I samband med operatörsperspektivet 

menar Cats & Loutos (2016a) däremot att prognosfelen bör beräknas med hänsyn till de 

individuella bussarna som prognoserna faktiskt avser. Resultaten från dessa olika sätt att 

beräkna prognosfel skiljer enbart åt i de fall då det skett en omkörning på linjen. 

3.4.3 Exempel från tidigare forskning 

Med hjälp av statistisk analys kan prognosfelen aggregeras och mätas utifrån olika 

egenskaper. Exempel på dessa egenskaper är träffsäkerhet, pålitlighet, robusthet och 

stabilitet. Minor et al. (2015) betonar i sin studie att det är viktigt att vara medveten om 

att de olika måtten tenderar att förstärka vissa aspekter av resultatet. Det kan därför vara 

nödvändigt att inkludera flera olika mått för att förstå resultaten och därmed kunna 

genomföra en trovärdig analys (Minor et al. 2015).  Nedan följer ett antal exempel på 

statistiska mått och hur de har använts i forskningen.  

Cats & Loutos (2016b) använder i sin studie bland annat måttet Mean Absolute Error 

(MAE) för att utvärdera och jämföra den övergripande prestationen mellan olika 
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busslinjer, system, tidsperioder eller för olika typer av prognosmodeller. För matematisk 

formulering av MAE se ekvation (5) nedan. 

𝑀𝐴𝐸 =  
∑|(𝑦 − �̂�)|

𝑛
 (5) 

För beräkningar inom kollektivtrafiken innebär detta att absolutbeloppen av samtliga 

prognosfel som uppstår aggregeras för att sedan ta medelvärdet av dessa. Cats & Loutos 

(2016b) menar att detta korresponderar med den genomsnittliga skillnaden i tid mellan 

en specifik informationskälla och den faktiska avgångstiden.  

Ett liknande mått som kan användas i samma syfte som MAE är Root Mean Square 

Error (RMSE). Till skillnad från MAE kvadreras prediktionsfelen vid beräkningen av 

RMSE enligt ekvation (6) nedan. 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑(𝑦 − �̂�)2

𝑛
 (6) 

Med anledning av att varje term kvadreras bidrar detta till att stora fel viktas högre än 

små fel (Minor et al, 2015). Oavsett om MAE eller RMSE används för att studera 

prediktionsfel så är ett lågt värde på dessa mått önskvärt då detta innebär att 

prognoserna ligger nära de verkliga utfallen (Lin & Zeng, 1999). 

Cats & Loutos (2016b) studerar också fördelningen för de beräknade prognosfelen. I 

kombination med en visuell framställning av fördelningen beräknas medelvärde och 

standardavvikelse, vilket möjliggör analys av systematiska fel och variabilitet hos 

prognoserna. Cats & Loutos (2016b) menar att prognosfel utan någon systematisk 

avvikelse kommer att ge upphov till en normalfördelning med medelvärde noll. Om 

medelvärdet skiljer sig från noll finns alltså en systematisk avvikelse hos 

prognosmodellen. För att utläsa variabiliteten, alltså hur prognosfelen varierar kring 

medelvärdet, använder sig Cats & Loutos (2016b) av standardavvikelsen.  

I sin analys studerar Cats & Loutos (2016a, 2016b) även andelen träffsäkra prognoser. 

Cats & Loutos (2016a) hänvisar till Chow et al. (2013) i fråga om en industristandard 

för tunnelbaneprognoser och hur dessa kan klassas som träffsäkra eller ej. Standarden 

bygger på att studera hur stor andel av prognoserna som har ett fel inom fördefinierade 

toleransgränser. Enligt denna standard använder Cats & Loutos (2016a) olika 

toleransgränser för korta respektive långa prognoser. För korta prognoser, mindre än 5 

minuter, är toleransen (+/-) 1 minut medans toleransen för längre prediktionshorisonter 

är (+/-) 3 minuter (Chow et al., 2013).    

Lin & Zeng (1999) använder i sin studie tre olika mått som de betecknar med 𝑀1, 𝑀2 

och 𝑀3. 
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𝑀1 = √∑(𝑦 − �̂�)2  (7) 

 
𝑀2 = max{|(𝑦 − �̂�)|} (8) 

 

𝑀3 =  ∑ ∑|(𝑦𝑚,𝑘 − �̂�𝑚,𝑘) − (𝑦𝑚,𝑘−1 − �̂�𝑚,𝑘−1)| (9) 

 

Respektive mått beskrivs kunna användas för att uttala sig om en prognosalgoritms 

övergripande träffsäkerhet (𝑀1), robusthet (𝑀2) och dess stabilitet (𝑀3). Samtliga av 

måtten utgår från prognosfelen men aggregeras på olika sätt. 𝑀1 kan liknas med de 

tidigare nämnda MAE och RMSE med den stora skillnaden att inget medelvärde 

beräknas. Likt MAE och RMSE är ett lågt värde på 𝑀1 önskvärt. Det är viktigt att 

notera att det, trots ett lågt värde på 𝑀1, kan förekomma enstaka prognoser med stora 

avvikelser. Utifrån detta resonemang anser Lin & Zeng (1999) att 𝑀1 inte utgör 

tillräckligt underlag för att uttala sig om prognosernas prestation. I syfte att identifiera 

stora fel introduceras i studien måttet 𝑀2. Detta mått utgår från att mäta det största 

prognosfelet som genererats. Genom att studera detta mått kan alltså prognoser med stor 

avvikelse identifieras vilket enligt författarna är grundläggande för att uttala sig om 

prognosernas robusthet.   

Lin & Zeng (1999) anser vidare att prognoser där det förekommer snabba fluktuationer 

är olämpliga. För att mäta detta introduceras det sista av studiens mått, 𝑀3. 𝑀3 tas fram 

genom att studera skillnaden mellan prognosfel i efterföljande tidpunkter för varje 

avgång 𝑚 och beskrivs kunna användas för att studera prognosernas stabilitet. Det är 

alltså önskvärt att erhålla ett lågt värde på 𝑀3. Nedan följer de matematiska uttrycken 

för 𝑀1, 𝑀2 respektive 𝑀3. 

Det finns flera exempel på hur prognosfelen kan studeras i förhållande till prognosens 

horisont (tiden mellan prognosens generering och den faktiska bussavgången). I detta 

syfte används ofta så kallade relativa mått där de individuella prognosfelen normaliseras 

gentemot dess tidshorisont. Anledningen till detta tillvägagångssätt är att det kan antas 

vara svårare att göra precisa förutsägelser för händelser långt fram i tiden.  

Ett exempel på ett relativt mått är Mean Absolute Percentage Error (MAPE) som 

används i en studie av Minor et al. (2015). Felen uttrycks och aggregeras som procent 

av dess tidshorisont. Till följd av detta kan det när tidshorisonten närmar sig noll dock 

uppstå inflation av MAPE-värdet. Detta på grund av att små prognosfel med ännu 

mindre prognoshorisont kan ge upphov till väldigt stora termer i summationen. Minor et 

al. (2015) beskriver även hur mått som bygger på medelvärde av en samling prognosfel 

är känsliga för outliers. Cats & Loutos (2016a) använder till skillnad mot Minor et al. 

(2015) ett relativt mått där felen inte summeras i absoluta termer. Detta mått kallas i 

denna studie för MPE. Nedan följer ekvationerna för MAPE och MPE. 
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𝑀𝐴𝑃𝐸 =  
∑

|𝑦 − �̂�|
𝑦  

𝑛
(10)

 

𝑀𝑃𝐸 =  
∑

𝑦 − �̂�
𝑦  

𝑛
 (11)

 

Utöver att det finns en rad olika typer av mått inom forskningsfältet för att uttrycka sig 

om prognosers prestation finns det även olika sätt att använda sig av dessa. För att 

studera om och i så fall hur precisionen hos bussavgångsprognoser skiljer sig åt i 

förhållande till prognoshorisonten aggregerar Cats & Loutos (2016b) de relativa 

prognosfelen över olika intervall för horisonten. I syfte att förstå hur variabiliteten och 

således prognosernas pålitlighet varierar för de olika horisonterna analyseras även 

standardavvikelsen.  

En annan vanligt förekommande analys inom litteraturen är att genomföra en temporal 

analys där prognoserna studeras med avseende på dygnets timmar och dagar i veckan. 

Cats & Loutos (2016a, 2016b) genomför i sina studier den temporala analysen dels 

genom att studera skillnader vad gäller prognosfelens medelvärde, MAE och 

standardavvikelse för samtliga dagar i veckan, men även för olika tider på dygnet.  

Ett annat perspektiv som tillämpas av både Ji et al. (2010) och Cats & Loutos (2016b) är 

att studera om och hur prognosernas prestation förändras för olika stoppställen längs 

med en busslinje. Cats & Loutos (2016b) kallar detta perspektiv för spatial analys. Den 

spatiala analysen görs genom att studera hur medelvärde och standardavvikelse 

förändras för de olika stoppställena på linjen.  

Förutom att jämföra ett antal prognosalgoritmer mot varandra nyttjar Cats & Loutos 

(2016a) även den statiska tidtabellen i syfte att uttala sig om prognosernas prestation. 

Genom att ta fram fördelning och statistiska mått även för den statiska tidtabellen kan 

Cats & Loutos (2016a) jämföra dessa informationskällor med varandra och avgöra 

huruvida prognoserna skänker resenärerna mer värde än tidtabellen.  

3.4.4 Exempel från omvärlden 

I en artikel av Reed (2013) beskrivs hur Transport for London arbetar med att mäta och 

presentera kvalitet kring olika aspekter av busstrafiken i London. Vid beräkningen av 

bussarnas trafikering i förhållande till den statiska tidtabellen används två separata 

metoder för linjer med låg respektive hög turtäthet. Till kategorin låg turtäthet räknas 

busslinjer som trafikeras av färre än 4 bussar i timmen och vice versa. För linjer med låg 

turtäthet utvärderas trafikeringen med avseende på andelen ankomster mellan 2.5 

minuter före och 5 minuter efter schemalagd ankomsttid. Linjer med hög turtäthet 

bedöms istället utifrån ett mått för “överflödig väntetid”. Med överflödig väntetid 

menas skillnaden mellan den faktiska väntetiden och den schemalagda väntetiden.  
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Realtidsinformationstjänsten NextBus skriver på sin hemsida att de inte kan specificera 

prognosernas övergripande precision på grund av att precisionen hos prognoserna 

varierar med avseende på många olika faktorer. De hävdar dock att felmarginalen för 

prognoser på under 5 minuter är mindre än 1 minut. För prognoser på 10 minuter menar 

NextBus att felmarginalen är mindre än 2 minuter. NextBus skriver också att de 

medvetet skiftat prognoserna mot att ange tidigare ankomsttider. Detta för att undvika 

att resenärer missar sin buss (NextBus, 2017). 

En bloggare vid namn Andrew Brooks publicerade 2014 en artikel (Brooks, 2014) där 

han undersöker NextBus påståenden. För att göra detta hämtade Brooks NextBus-

prognoser för ankomster av en busslinje i en riktning vid ett specifikt stopp. Data 

hämtades var 10:e sekund genom ett publikt web-API. I sin studie använder Brooks en 

rad olika perspektiv för att analysera prestationen hos prognoserna samt kontrollera de 

påståenden som NextBus gör på sin hemsida. Ett av dessa perspektiv är hur prognoserna 

presterar utifrån längden på den återstående tiden som prognostiseras. Brooks 

konstaterar att NextBus påstående om en felmarginal på mindre än 1 minut för 

prognoser på 5 minuter eller mindre stämmer 71 % av fallen. Påståendet att prognoser 

på 10 minuter har en felmarginal på mindre än 2 minuter stämmer till 79 %. Brooks 

ställer också frågan huruvida felen orsakas av tidiga eller sena prognoser gentemot den 

faktiska ankomsttiden. I detta avseende stämmer NextBus påstående då data visar att 81 

% av prognoserna är sena gentemot den faktiska avgångstiden. Brooks väljer även att 

titta på det genomsnittliga prognosfelet utifrån tider på dygnet samt dagar i veckan 

(Brooks, 2014).  

Prognoserna från NextBus har även granskats i en artikel från en av företagets 

konkurrenter Swiftly (2015). Granskningen bygger på data insamlad under augusti 2015 

där prognoser från NextBus jämförs med faktiska ankomsttider. Swiftly definierar en 

prognos som “träffsäker” om den faktiska ankomsten inträffar mellan 30 sekunder före 

och 4 minuter efter den prognostiserade tiden. Swiftly (2015) menar att måttet är 

utformat för att ge mindre utrymme för tidiga ankomster där resenären riskerar att missa 

bussen. I sitt resultat menar Swiftly att de prognoser som görs när bussen är inom 30 

minuter från ett specifikt stopp är träffsäkra i 70 % av fallen. De menar också att 

andelen träffsäkra prognoser är mycket lägre under rusningstrafiken. I studien 

undersöks även andelen träffsäkra prognoser med avseende på prognoshorisont samt 

uppdelat på olika linjer. 
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Figur 6: Exempel på hur Swifty presententerar träffsäkerheten med avseende på olika 

prognoshorisonter. (Källa: Swiftly, 2015) 

 

 
 

Figur 7: Exempel på hur Swiftly presenterar prognosernas träffsäkerhet uppdelat på 

olika linjer. (Källa: Swiftly, 2015)   

I stil med Brooks presenterade M. Li & Zhan (2016) en blogg-artikel med syfte att 

undersöka precisionen hos de prognostiserade ankomsttiderna för busstrafiken i New 

York. En av artikelns centrala frågor är huruvida det finns ett systematiskt fel hos 

prognoserna genom till exempel överrepresentation av sena prognoser gentemot faktisk 

ankomsttid. Artikeln (M. Li & Zhan, 2016) ämnar också undersöka hur säkra 

resenärerna kan vara på att prognoserna stämmer genom att ta fram fördelningen för 

prognosfelen. Studiens data kommer från ett publikt API och är insamlad för alla 

busslinjer under en 24-timmarsperiod i februari 2016. Resultatet visar att prognosfelens 

varians och medelvärde skilde sig mellan olika perioder på dygnet. Spridningen samt 

medelvärdet hos felen visade sig också öka med bussens avstånd från stoppstället. Det 

förekom även en överrepresentation av tidiga prognoser jämfört med sena prognoser 

(M. Li & Zhan, 2016).  
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4. Analys av litteraturstudie 

4.1 Kvalitetsbedömningens utgångspunkt 

I litteraturen ges flera exempel på definitioner av kvalitet som utgår från olika 

perspektiv. I linje med Bergman & Klefsjös (2012) samt Zeithaml et als. (1990) 

definitioner av kvalitet anser vi att framtagandet av en metod för kvalitetsbedömning 

bör utgå från att försöka förstå de förväntningar som resenärerna har på 

bussprognoserna. Detta förhållningssätt är också en del i den av SL uttalade 

målsättningen om att sätta resenärernas upplevelser i fokus.  

En bussprognos skulle i en fundamental bemärkelse rimligtvis kunna beskrivas som en 

enhet information vilken vid en specifik tidpunkt uttalar sig om tidpunkten för en 

specifik framtida avgång. Samtidigt belyser de kvalitetsdimensioner som genomgående 

förekommer i litteraturen kring produktkvalitet hur kundernas förväntningar och 

sammantagna kvalitetsbedömning influeras av en rad olika omkringliggande aspekter. 

Resenärernas uppfattning av prognosernas kvalitet skulle i detta avseende till exempel 

kunna tänkas bli påverkad av SL:s övergripande trovärdighet och pålitlighet eller hur 

väl SL:s kundtjänst hanterar synpunkter på prognoserna. På samma sätt torde 

kvalitetsupplevelsen också bero på egenskaper hos de kanaler som informationen 

konsumeras genom. Detta skulle till exempel kunna handla om driftsäkerheten hos de 

digitala skyltarna eller användarvänligheten hos de web- och mobilapplikationer där 

informationen presenteras.  

För att bilda en komplett uppfattning om resenärernas upplevelse av kvaliteten på 

prognoserna skulle alltså en mängd olika dimensioner och typer av aspekter behöva 

undersökas och analyseras. Huruvida detta vore praktiskt möjligt att genomföra, eller 

ens meningsfullt i förhållande till den arbetsinsats som skulle komma att krävas, kan 

diskuteras. Det är inte heller självklart i vilken utsträckning alla dessa aspekter vore 

möjliga att kvantifiera. Inom ramen för detta arbete finns det dock inte möjlighet att 

studera och inkludera alla möjliga aspekter och dimensioner.  

Som Bergman & Klefsjö (2012) betonar kommer vissa dimensioner att vara viktigare än 

andra beroende på vilken produkt som studeras. Med hänsyn till detta kommer denna 

studie att fokusera på själva informationen, vilket vi anser utgör kärnan i produkten. 

Utifrån resultat från tidigare forskning, exempel från omvärlden samt författarnas egna 

resonemang ämnar följande avsnitt att utforska användandet av informationen och 

således identifiera kvalitetskritiska faktorer hos prognoserna. 

4.2 Användandet av bussprognoser 

För att förstå resenärernas förväntningar på bussprognoserna följer här en analys av 

informationens syfte och hur den skapar värde för resenärerna.  
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Precis som för statiska tidtabeller torde syftet med bussprognoser vara att förse 

resenärer med tillförlitlig information om framtida avgångstider. Ur detta perspektiv 

fyller den statiska tidtabellen och bussprognoserna egentligen samma funktion. 

Informationen ger resenärer möjligheten att anpassa tidpunkten för sin egen ankomst till 

hållplatsen så att den i så god utsträckning som möjligt stämmer överens med den 

statiskt schemalagda eller prognostiserade tidpunkten för bussens avgång. I detta 

sammanhang kan informationen skapa värde för resenärer genom att minimera 

väntetiden och därmed den totala restiden. Detta är en av de effekter som Dziekan & 

Kottenhoff (2007) identifierat. Sett till detta användningsmönster menar vi att 

informationens nytta fundamentalt beror av dess precision. Med precision avser vi den 

övergripande närheten till sanningen samt variationen mellan felen hos de enskilda 

prognoser som informationen utgörs av. 

Oprecisa prognoser riskerar att påverka resenären i sin resa på olika sätt. En för sen 

prognostiserad avgångstid gentemot den faktiska kan leda till att resenären missar sin 

buss. Vid ett sådant scenario kan resenären i värsta fall behöva vänta vid hållplatsen till 

nästa avgång. Om bussen istället avgår senare än prognostiserat kan resenären komma 

att behöva spendera denna försening väntandes vid hållplatsen. Både tidiga och sena 

avgångar kan även få konsekvenser för byten senare under resan och således resultera i 

ytterligare väntetid. Med tiden kommer resenären sannolikt att anpassa sig efter 

osäkerheten i informationen genom att använda sig av större tidsmarginaler vilket ökar 

den totala väntetiden.  

Förutom möjligheten till att aktivt anpassa sin resa vittnar flera studier (se avsnitt 3.4) 

om att förekomsten av realtidsinformation vid busshållplatser också skänker ett antal 

passiva värden för väntande resenärer. Exempel på dessa passiva värden är ökad 

trygghetskänsla och mindre stress. För att dessa värden skall skapas krävs rimligen att 

realtidsinformationen inte uppfattas som allt för opålitlig. Graden av precision hos 

prognoserna torde påverka det aktiva värdet, alltså möjligheten att anpassa sin resa, och 

de passiva värdena på olika sätt. Medan det aktiva värdeskapandet på ett kontinuerligt 

sätt beror på graden av precision kan man tänka sig att de passiva fördelarna förhåller 

sig till precisionen mer eller mindre binärt. Med andra ord är de passiva värdena 

beroende av att en viss nivå av tillförlitlighet hos prognoserna upprätthålls.  

Med bakgrund i föregående resonemang anser vi att informationens precision rimligen 

bör ses som den mest centrala egenskapen hos prognoserna. Att studera precisionen ur 

olika perspektiv bör därför vara utgångspunkten vid bedömning av kvaliteten hos 

prognoserna. Ett av dessa perspektiv bör vara att studera prognosernas precision i 

jämförelse med den statiska tidtabellen. Resenärernas motivation till att använda 

bussprognoser framför tidtabellen ligger i att realtidsprognoserna förväntas vara mer 

precisa i att förutse tidpunkterna för framtida avgångar. Med bakgrund i detta bör alltså 

realtidsinformationens precision vara högre än den statiska tidtabellens för att kunna 

anses skapa värde överhuvudtaget.  
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4.3 Resenärernas förhållande till prognosernas precision 

4.3.1 Tolerans för fel 

Resenärers förväntningar på precisionen hos bussprognoser har varit föremål för studier 

av bland annat Gooze et al. (2013) och Rahman et al. (2012). I Rahman et als. (2012) 

studie visas tydligt hur resenärernas feltolerans skiljer sig åt för tidiga respektive sena 

prognoser gentemot faktiskt avgångstid. Rahman et als. (2012) resultat visar en 

feltolerans på 1 minut för sena prognoser oavsett hur långt fram i tiden avgången 

kommer att ske (alltså oavsett prognoshorisont). Feltoleransen för tidiga prognoser ökar 

dock med tiden fram till den specifika avgången; från 1.5 minut för avgångar 10 

minuter fram i tiden till 2.5 minut för avgångar 30 minuter fram i tiden. Gooze et al. 

(2013) visar i sin studie på en generellt sett högre feltolerans än den som presenteras av 

Rahman et al. (2012) men tar inte hänsyn till om prognosen är tidig eller sen. Gooze et 

al. (2013) tar heller inte hänsyn till prognoshorisonten. Feltoleransernas asymmetriska 

förhållande stärks dock i de frisvar som presenteras i Gooze et als. (2013) studie. 

Noterbart är dock att de toleransgränser som uppgavs i studien av Rahman et al. (2012) 

baseras på uppgifter från personer som ännu inte använt sig av realtidsinformation. 

Tillsammans med resultat från Gooze et al. (2013) där personer med högre resefrekvens 

uppger en högre feltolerans är det möjligt att resenärernas feltolerans kan påverkas av 

tidigare erfarenhet av realtidsinformation. Detta skulle då kunna förklara de lägre 

feltoleranserna i Rahman et als. (2012) studie. 

Sammantaget belyser dessa studier hur kvalitetsbedömningen bör ta hänsyn till att 

förväntningarna på precisionen förhåller sig asymmetriskt till den faktiska avgången. 

Resenärerna visar en högre tolerans för tidiga prognoser gentemot den faktiska 

avgångstiden. Med andra ord förväntar sig resenärerna att informationen inte leder till 

att de missar bussen. Intressant är också hur Rahman et als. (2012) resultat visar att 

förväntningen om att inte behöva missa bussen är lika hög oavsett tid till avgång. Med 

anledning av Rahman et als. (2012) resultat som visar att feltoleransen varierar med 

avseende på tid till avgång bör även denna aspekt behandlas i en kvalitetsutvärdering. 

Anmärkningsvärt är att respondenternas feltolerans för sena prognoser inte ökar med 

tiden till avgång vilket också bör beaktas. Rahman et als. (2013) studie ger även en 

fingervisning på den marginal som resenärer tillämpar vid användandet av 

realtidsinformation eftersom de accepterar prognoser upp till 1 minut efter den faktiska 

avgången.  

4.3.2 Situationsberoenden 

Behovet och den medförda nyttan av bussprognoser kan tänkas variera mellan olika 

situationer som resenären kan befinna sig i. När Rahman et al. (2012) undersökte 

förhållandet mellan turtäthet och behovet av realtidsinformation uppgav en majoritet av 

respondenterna att informationen inte ansågs ändamålsenlig för turtäthet högre än 1 

buss var 10:e minut. En förklaring till detta resultat kan vara att det för busslinjer med 

hög turtäthet är låg sannolikhet att behöva vänta länge vid busshållplatsen oavsett om 
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resenären utgår från tidtabell, bussavgångsprognoser eller anländer slumpmässigt. I 

detta fall minskar incitamenten till att aktivt anpassa sin resa med hjälp av 

bussavgångsprognoser.  

Det är också intressant att reflektera över hur konsekvenserna av inexakta prognoser 

skiljer sig åt mellan låg- och högfrekventa busslinjer. Konsekvenserna av att missa 

bussen på grund av en sen prognos gentemot faktisk avgångstid blir större i de fall då 

turtätheten är låg. Detta på grund av att resenären tvingas vänta länge på nästkommande 

buss. De passiva värdena som realtidsinformationen ger till väntande resenärer torde 

rimligtvis inte bero av turtätheten på samma sätt, så länge de väntande resenärernas 

trovärdighet till prognoserna är tillräckligt hög. Vidare behandlar Rahman et al. (2012) 

huruvida resenärer anser att tillgången på realtidsinformation är viktigare för vissa typer 

av resor än andra. Studiens resultat visar att informationen anses skapa mest värde för 

skol- och arbetsresor och minst värde för resor kopplade till rekreation. En förklaring 

till detta skulle kunna vara att resenärerna vid skol- och arbetsresor har en tid att passa.  

Med bakgrund i Rahman et als. (2012) resultat och ovan förda resonemang bör en 

övergripande kvalitetsbedömning av SL:s prognoser undersöka precisionen hos linjer 

med olika turtäthet. En övergripande kvalitetsbedömning av SL:s prognoser bör också 

undersöka precisionen i samband med skol- och arbetsresor. Givet att dessa resor kan 

antas vara koncentrerade kring vissa tidpunkter kan denna aspekt analyseras genom att 

jämföra precisionen mellan olika dagar och tider på dygnet.  

4.4 Presentation av prognoser 

Resenärernas förväntningar på bussprognoserna, och således prognosernas kvalitet, 

torde rimligtvis påverkas av hur de formateras och presenteras. Ett exempel på detta är 

hur informationens formatering begränsar den grad av precision som i praktiken 

kommer kunna uppfattas av resenärerna. Prognoser som presenteras på minutnivå 

kommer resultera i ett ofrånkomligt diskretiseringsfel eftersom bussarnas avgångar i 

verkligheten sker enligt en kontinuerlig skala. I SL:s fall presenteras informationen på 

de digitala skyltarna i form av antal minuter kvar till nästa avgång men visas i 

reseplaneraren på SL:s hemsida som ett klockslag i minuter.  

Med bakgrund i Rehm & Gadennes (1990) beskrivning av hur människor uppfattar och 

utvärderar prediktioner är det däremot inte säkert att en presentation på sekundnivå vore 

att föredra. Rehm & Gadenne (1990) beskriver hur prediktioner utvärderas utifrån 

aspekterna informationsvolym, användbarhet och trovärdighet. En bussprognos 

presenterad på sekundnivå är i förhållande till en prognos på minutnivå mer detaljerad 

och har därför en större informationsvolym. Trovärdigheten hos en prognos på 

sekundnivå kan dock, med bakgrund i trafiksystemets inbyggda oförutsägbarhet, 

komma att uppfattas som lägre. Att presentera bussprognoser på sekundnivå istället för 

minutnivå torde heller inte medföra någon avsevärd ökning av prognosens 

användbarhet. Att människor skulle anpassa sin ankomst till busshållplatsen på 

sekundnivå är nämligen inte speciellt troligt.  
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En intressant aspekt relaterad till prognosernas presentation är då den prognostiserade 

tiden kvar till avgång är liten. I detta fall kommer prognosen enligt SL:s nuvarande 

systemkonfigurationer att presenteras som “Nu” på de digitala skyltarna. Trots att denna 

presentation av prognosinformation inte innehåller någon numerisk angivelse kan den 

mycket väl komma att uppfattas i nivå med en prognos på sekundnivå. Om bussen inte 

befinner sig vid hållplatsen när resenären tar del av den prognos som uppger “Nu” kan 

detta troligen komma att påverka resenärens övergripande uppfattning av prognosernas 

kvalitet på ett negativt sätt. Detta eftersom det jämfört med andra prognoser blir lätt för 

resenären att falsifiera informationen. Hur ofta detta fenomen förekommer skulle därför 

vara intressant att studera vid en utvärdering av prognoskvalitet.   

4.5 Statistiska verktyg 

I föregående avsnitt identifierades ett antal faktorer och perspektiv som bör inkluderas i 

en bedömning av bussprognosernas kvalitet. Med bakgrund i dessa aspekter, tidigare 

forskning och exempel från omvärlden diskuteras i detta avsnitt olika statistiska mått 

och hur dessa kan användas för att analysera och bedöma kvaliteten för SL:s 

bussprognoser.  

Sett till de fall från forskning och omvärld där prediktionsmodeller och bussprognoser 

utvärderats förekommer en rad statistiska mått som utger sig fånga olika egenskaper hos 

prognoserna. De exempel från tidigare forskning vars inriktning ligger närmast syftet 

hos denna studie är Cats & Loutos (2016a; 2016b). Sett till dessa likheter och med 

hänsyn till de faktorer som identifierats anser vi att många av de mått och perspektiv 

som tillämpas i Cats & Loutos (2016a; 2016b) studier är lämpliga att använda vid en 

framtida kvalitetsbedömning av SL:s bussprognoser.  

4.5.1 Läge och spridning 

I Cats & Loutos (2016a; 2016b) studier såväl som i flera andra exempel analyseras 

prognosernas precision bland annat med hjälp av att visuellt framställa felens 

fördelning. Vi anser att detta är en effektiv utgångspunkt för att bilda sig en överskådlig 

uppfattning kring precisionen hos prognoserna. Cats & Loutos (2016a; 2016b) använder 

också ett antal mått för att i numeriska termer beskriva egenskaper hos felens 

fördelning. Medelvärdet används för att avgöra om det förekommer någon systematisk 

avvikelse från de faktiska avgångstiderna. Detta skulle i fallet bussavgångsprognoser 

ske om summorna av felen hos tidiga respektive sena prognoser skiljer sig från 

varandra. För en samling helt exakta prognoser skulle medelvärdet vara 0 och generellt 

sett är ett lågt värde önskvärt. Som Cats & Loutos (2016a; 2016b) beskriver är 

medelvärdet dock högst begränsat i att på egen hand uttala sig om prognosernas 

precision. Ett medelvärde på 0 kan till exempel uppnås hos en samling prognoser som 

alltid har förhållandevis stora fel, så länge felen är symmetriskt fördelade kring de 

faktiska avgångarna. För att avgöra felens spridning och hur mycket de avviker från 

medelvärdet är därför standardavvikelsen ett viktigt komplement och bör studeras. Är 

felen koncentrerade kring medelvärdet blir standardavvikelsen låg. Om felen däremot i 
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stor utsträckning sprider sig långt över och under medelvärdet blir standardavvikelsen 

hög och prognoserna mer opålitliga. 

Flera av de mått och tillvägagångssätt som tillämpas av bland annat Cats & Loutos 

(2016a; 2016b) är exempel på de metoder som beskrivs av Alm & Britton (2008). 

Tillvägagångssätten bygger alltså i mångt och mycket på deskriptiv statistik där felens 

läge och spridning studeras. I detta hänseende nämner Alm & Britton (2008) förutom 

medelvärde och standardavvikelse även median och kvantil som lämpliga verktyg för 

att studera ett datamaterials läge och spridning. Skillnaden mellan dessa mått beror 

framförallt på huruvida det förekommer avvikelser i form stora fel. I fallet 

bussprognoser finns det egentligen inte någon direkt fysikalisk begränsning för hur stora 

fel som kan tänkas uppstå. Med bakgrund i detta skulle användandet av median och 

kvantil kunna tänkas vara mer representativt i fråga om att spegla den generella 

upplevelsen hos resenärerna.  

Det är viktigt att förstå hur olika kombinationer av prognosfelens läge och spridning 

påverkar resenärerna. Till exempel skulle ett medelfel nära 0 och en standardavvikelse 

runt 2 minuter rimligtvis kunna klassas som låga värden. I de fall då en resenär 

använder sig av liten tidsmarginal skulle resenären dock, utifrån prognosfel med dessa 

egenskaper, ofta riskera att missa bussen. Sett till den låga feltolerans för sena 

prognoser som presenteras i Rahman et als. (2012) studie är det inte självklart att ett 

medelfel nära 0 och en standardavvikelse runt 2 minuter motsvarar god kvalitet. 

Beroende på spridningens storlek och begränsningarna i att minska denna skulle det, 

med tanke på resenärernas låga feltolerans för sena prognoser, kunna tänkas vara 

önskvärt med en viss förskjutning av läget mot positiva fel (tidiga prognoser). 

Nackdelen med detta är dock att det kommer ske fler tillfällen då resenärer upplever att 

de får vänta onödigt länge på grund av att bussen är sen.  

Flera exempel och däribland även Cats & Loutos (2016; 2016b) väljer också att studera 

andelen prognoser som resulterar i fel större än, mindre än, utanför eller inom vissa 

värden. Med tanke på hur konsekvenserna för och förväntningarna på sena respektive 

tidiga prognoser skiljer sig åt är det intressant att studera andelen fel mindre än 

respektive större än 0. Detta motsvarar alltså andelen tidiga respektive sena prognoser. 

Det kan också vara intressant och relevant att studera hur stor andel prognoser som 

resulterar i stora fel, till exempel större än 4 eller mindre än -4 minuter.  

4.5.2 Träffsäkerhet 

Flera exempel från tidigare forskning och omvärld väljer också att studera andelen 

prognoser som de, mer eller mindre väl motiverat, valt att klassa som “träffsäkra”. 

Enligt vilka kriterier en sådan klassificering bör göras är inte helt enkelt att svara på. I 

flera exempel bygger klassificeringen på huruvida felet hos en prognos faller inom ett 

visst intervall. Denna metod tillämpas av Cats & Loutos (2016a; 2016b) som också 

sätter olika gränser för prognoser med lång respektive kort horisont. Cats & Loutos 

(2016a; 2016b) motiverar sina val av gränser med hänvisning till en industristandard för 
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tunnelbaneprognoser och jämför sedan med tidigare resultat för dessa. Med tanke på hur 

det i tidigare avsnitt konstateras att en kvalitetsbedömning bör utgå från resenärernas 

perspektiv, anser vi att gränserna för träffsäkerhet bör sättas utifrån vad som kan tänkas 

vara en användbar och värdeskapande prognos för resenären. 

Rahman et al. (2012) presenterar i samband med detta användbara resultat rörande 

resenärernas förväntningar och feltoleranser. Resultaten från Rahman et als. (2012) 

studie bör dock ses i ljuset av att den gjordes i ett sammanhang där realtidsinformation 

ännu inte implementerats. Med tanke på hur resultaten från Gooze et als. (2013) studie 

pekar på att feltoleransen ökar med frekvensen av resor, och möjligen då också med 

resenärernas erfarenhet av prognoserna, kan feltoleranserna i Rahman et als. (2012) 

studie antas vara väl strikta i förhållande till den generiska resenärens. 

Utifrån dessa resultat och resonemang föreslår vi att en prognos i det allmänna fallet får 

ha ett fel på mellan -1 och +3 minuter för att klassas som framgångsrik. Detta motsvarar 

alltså att prognosen är högst en minut sen respektive högst 3 minuter tidig jämfört med 

faktisk avgångstid. Dessa gränser gäller förutsatt att den prognostiserade tidpunkten inte 

är tidigare än den i stunden aktuella tidpunkten. För prognoser observerade mindre än 3 

minuter innan den faktiska avgången innebär detta att den övre gränsen (i det allmänna 

fallet +3) kommer vara den aktuella tiden till avgång. Alltså, för en prognos som 

observeras 2 minuter innan faktisk avgång måste motsvarande prognosfel vara mellan -

1 och +2 minuter för att prognosen skall klassas som träffsäker. Att kriterierna för 

träffsäkerhet ändras på detta sätt grundar sig i vår uppfattning om att ett realtidssystem 

rimligtvis bör ha vetskap om huruvida en buss avgått eller inte i varje given tidpunkt. 

Om denna vetskap finns bör det inte heller uppstå situationer då en prognos påstår att en 

buss har avgått när den i själva verket inte har gjort det.  

4.5.3 Kompletterande mått 

Förutom mått för läge, spridning och träffsäkerhet förekommer det bland de exempel 

som tagits del av även flera andra typer av mått där prognosfelen aggregeras. Dessa 

olika mått har förmågan att spegla och förstärka olika aspekter hos det underliggande 

datamaterialet och bör därför användas med detta i åtanke. För att kunna etablera en 

nyanserad förståelse för prognosernas precision är det som Minor et al. (2015) påpekar 

därför lämpligt att använda sig av flera olika mått. Vår uppfattning är dock att nyttan av 

att använda flera mått beror på den kontext där måtten skall användas och bakgrunden 

hos de som skall ta del av utvärderingen. Enligt vår uppfattning kan grafiska 

framställningar i många fall ge tillräckligt god förståelse för de olika egenskaperna hos 

ett datamaterial.  

De mått som presenteras av Lin & Zeng (1999) 𝑚1, 𝑚2 och 𝑚3 skiljer sig från de 

övriga måtten på så sätt att de ej beräknas något medelvärde i dessa. Att inget 

medelvärde beräknas får konsekvensen att en jämförelse mellan prognosernas precision 

på olika linjer är svårt att göra. Detta eftersom antalet observationspunkter skulle kunna 

skilja sig åt och en jämförelse skulle i denna bemärkelse ej vara rättvis. Vi anser med 
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bakgrund i detta att dessa mått inte är speciellt lämpliga att använda vid 

kvalitetsbedömning av SL:s prognoser.  

Vid användande av MAE, RMSE och MAPE är det viktigt att ta hänsyn till att dessa 

bygger på aggregering av felen i absoluta termer. Dessa mått säger alltså ingenting om 

huruvida prognoserna är tidiga eller sena gentemot faktisk avgångstid. Med anledning 

av att resenärernas feltolerans är olika för positiva respektive negativa prognosfel bör 

dessa mått endast användas tillsammans med andra mått. Vi anser alltså att dessa mått 

är högst begränsade till att uttala sig om prognosernas kvalitet om de betraktas separat.  

4.6 Analytiska perspektiv 

För att etablera en förståelse för kvaliteten hos SL:s prognoser kan ovan statistiska 

verktyg användas utifrån olika perspektiv. För att få en övergripande bild av kvaliteten 

kan dessa mått appliceras på samtliga prognoser genererade under en viss tidsperiod.     

I syfte att skapa en mer nyanserad bild av prognosernas kvalitet kan prognoserna delas 

upp och måtten beräknas utifrån prognoshorisonten. Denna typ av analys kan av de 

resultat rörande resenärernas förväntningar och feltoleranser som Gooze et al. (2013) 

och Rahman et al. (2012) presenterar. Att studera prognoser utifrån dess tidshorisont är 

vida använt inom forskningen och tillämpas bland annat av Cats & Loutos (2016a, 

2016b) men även av M. Li & Zhan (2016) och Brooks (2014). Genom att visualisera 

prognosfelen för olika horisonter kan en förståelse för om, och i så fall hur, 

prognosernas precision skiljer sig åt med avseende på tiden kvar till avgång. 

På samma sätt som prognoserna kan delas upp med avseende på dess horisont kan varje 

enskild bussprognos kopplas till en viss dag i veckan eller tid på dygnet. Att studera 

huruvida prognoskvaliteten skiljer sig för olika veckodagar och tider på dygnet är ett 

intressant perspektiv vilket tillämpas av bland annat Cats & Loutos (2016a; 2016b). Det 

temporala perspektivet är inte minst värdefullt att studera med anledning av Rahman et 

als. (2012) resultat som pekar på att resenärerna anser att realtidsinformationen är 

viktigare vid jobb- och skolrelaterade resor. Det är alltså viktigt att undersöka huruvida 

det råder bristfällig kvalitet under tidsperioder då dessa typer av resor kan antas ske.  

Med anledning av att värdet och behovet av realtidsinformation kan vara olika för 

busslinjer med hög respektive låg turtäthet bör prognosernas kvalitet även studeras 

utifrån detta perspektiv. Vilken gränsdragning som bör tillämpas för att klassificera en 

busslinje som låg- eller högfrekvent kan diskuteras. En riktlinje kan vara att använda sig 

av de gränser som Reed (2013) använder sig av, där busslinjer som trafikeras med färre 

än 4 bussar i timmen klassificeras som lågfrekventa. Ytterligare stöd går att finna i 

resultat från Rahman et al. (2012) där 88 % av respondenterna ansåg att 

realtidsinformation inte behövs i de fall då ett stoppställe trafikeras oftare än var 10:e 

minut. Viktigt att poängtera är dock att denna studie genomfördes i en stad där 

realtidsinformation ännu inte implementerats och respondenterna kan således antas 

oerfarna när det kommer till bussprognoser. Givet en uppdelning av prognosdata med 



41 
 

avseende på turtäthet kan kvaliteten hos dessa urval analyseras jämföras med hjälp av 

tidigare nämnda mått och perspektiv. Denna typ av analys är framför allt av intresse då 

realtidsinformationens precision enligt tidigare förda resonemang kan anses vara mer 

kritisk på busslinjer med låg turtäthet. Visar en analys utifrån detta perspektiv att 

prognoser på lågfrekventa linjer ofta leder till att resenärer missar bussen och således 

behöver vänta lång tid till nästa förväntas detta inverka negativt på den totala kvaliteten.  

I de fall då prognoskvaliteten önskas utvärderas för en specifik busslinje kan det också 

vara intressant att tillämpa ett spatialt perspektiv där mått beräknas och jämförs för 

linjens olika stoppställen. Detta perspektiv tillämpas av Cats & Loutos (2016a; 2016b) 

där stoppställenas medelfel och standardavvikelse visualiseras i turordning. Utifrån 

detta går det att bilda sig en uppfattning om hur prognosernas kvalitet förändras längs 

med busslinjen.  
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5. Pilotstudie 

I detta kapitel behandlas den pilotstudie som genomförts. Till att börja med beskrivs den 

IT-infrastruktur som ligger till grund för SL:s bussprognoser. Efter detta presenteras den 

busslinje som studeras och hur denna valdes. Därefter följer ett avsnitt som förklarar hur 

pilotstudiens datamaterial samlats in, bearbetats och analyserats. Kapitlet avslutas med 

presentation och analys av pilotstudiens resultat.  

5.1 Så genereras SL:s prognoser 

För att förstå hur en kvalitetsbedömning kan och bör utföras i SL:s IT-system 

genomfördes en granskning av diverse systemtekniska dokument tillhandahållna av SL. 

Till störst hjälp var dokumenten Forecasts for buses at SL (Amnehagen, 2013) och 

Systemöversikt prognoser realtidssystemet för buss (Amnehagen, 2010) vilka beskriver 

de tekniska processer och IT-system som tillsammans utgör SL:s “Realtidsplattform”. 

Dessa dokument beskriver den systemkedja i vilken information flödar från bussar ute i 

trafiken för att sedan omsättas till de prognoser som visas för resenärer på exempelvis 

digitala skyltar eller mobilapplikationer.  

Härefter följer en övergripande beskrivning av de system och dataflöden som ligger till 

grund för SL:s prognoser. Utifrån systemkartan i figur 8 sker en genomgång av 

systemkedjan, från bussarnas positionsangivelser till den slutgiltiga presentationen 

genom olika kanaler. 

 
Figur 8: Systemöversikt, prognoser och realtidssystem för buss  
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5.1.1 Positionsdata från bussarna 

För att kunna tillhandahålla bussprognoser krävs att bussens position kan mätas och 

säkerställas. SL:s bussar har i detta avseende utrustats med en dator som går under 

namnet BussPC. BussPC kontrollerar bussens position med hjälp av ett logiskt och ett 

fysiskt system. Bussens logiska positioneringssystem mäter fordonets avlagda sträcka 

längs med en förutbestämd rutt som är lagrad i BussPC. Detta är möjligt tack vare en så 

kallad odometer vilken kontinuerligt räknar antalet rotationer hos bussens hjul. Dessa 

rotationer omvandlas sedan till ackumulerad körsträcka. Bussen fysiska 

positioneringssystem baseras på GPS (Global Positioning System). Det huvudsakliga 

syftet med GPS-signalerna är att kalibrera och synkronisera den position som det 

logiska positionssystemet angivit. En positionssynkronisering initieras när bussens 

dörrar öppnas vid ett stoppställe. BussPC kan då läsa bussens GPS-koordinater och 

jämföra dessa med de fördefinierade koordinaterna för det närmast belägna stoppstället. 

Med hjälp av denna jämförelse kan positionen, framräknad av det logiska 

positioneringssystemet, korrigeras vid varje stoppställe. Denna korrigering är nödvändig 

då den av odometern angivna positionen kan ha påverkats av exempelvis halt väglag 

eller slitage på däck. Korrektion sker dock enbart om bussen befinner sig inom ett 

fördefinierat område kring stoppstället. I de fall en GPS-signal skulle vara otillgänglig 

vid ett stoppställe genomför busschauffören en manuell positionering. 

5.1.2 Kommunikation med CAD/AVL 

Bussens position meddelas successivt från BussPC till det centrala 

trafikledningssystemet CAD/AVL (Computer-Aided Dispatch/Automatic Vehicle 

Location) vilket utgör en viktig del i SL:s realtidsplattform. Bussens positionsangivelse 

till CAD/AVL sker via så kallade telegram och överförs via telematik (TETRA, 

Terrestrial Trunked Radio). Det finns tre olika typer av telegram som är relevanta för 

bussprognoserna hos SL: 

▪ Telegram för påbörjad och avslutad rutt 

▪ Positioneringstelegram (Location telegram) 

o Innehåller både logisk och fysisk position 

▪ Telegram för ytterligare info 

Kommunikationen av bussens position till CAD/AVL sker enligt ett antal 

förutbestämda regler. Nedan följer en lista över de aktiviteter som utlöser ett 

positioneringstelegram: 

▪ Ankomst till stoppställe 

▪ Cykliskt var 60:e sekund 

▪ Cykliskt om fordonet kört mer än 2000 meter under 60 sekunder 

▪ Bussens försening förändrats mer än 30 sekunder gentemot tidtabell 
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▪ Nödknapp aktiveras 

▪ En buss passerar ett stoppställe utan att stanna 

Normalt sett är det i denna del av systemkedjan, alltså i CAD/AVL, som SL:s 

bussprognoser beräknas. I CAD/AVL finns så kallad grunddata lagrad. Till grunddata 

hör geografiska data om till exempel position av stoppställen. Utöver grunddata finns i 

systemet även trafikdata tillgänglig. Till trafikdata hör den av trafikentreprenörerna 

planerade trafikeringen samt aktuella tidtabeller. När ett positioneringstelegram skickas 

från bussen till CAD/AVL räknar trafikledningssystemet med hjälp av grunddata och 

trafikdata ut bussens position och eventuell avvikelse från tidtabellen. Om avvikelsen 

har förändrats mer än en given parameter (vilken i dagsläget är satt till +/- 25 sekunder) 

från den senaste beräknade avvikelsen genereras nya prognoser enligt en algoritm. 

Prognosalgoritmen beräknar ankomst- och avgångstider för samtliga stoppställen som 

fordonet är planerad att trafikera inom den närmsta timmen. Om inget 

positioneringstelegram mottagits av CAD/AVL på 60 sekunder utgår CAD/AVL från 

den senast rapporterade förseningen och kan med hjälp av tidtabelldata estimera bussens 

aktuella position. Denna lösning bygger på antagandet att en buss i tjänst fortsätter sin 

resa enligt planerade körtider.  

5.1.3 Rapportering till PubTrans 

Nästa steg i systemkedjan består av rapportering från CAD/AVL till 

realtidsplattformens centrala och koordinerande system, PubTrans. Till skillnad från de 

telegram som skickas mellan buss och CAD/AVL benämns de meddelanden som 

skickas till PubTrans som rapporter. När ett positioneringstelegram skickas från ett 

fordon till CAD/AVL sker en beslutsprocess om huruvida rapportering till PubTrans 

skall ske eller ej. En rapport från CAD/AVL skickas normalt 3 sekunder efter att ett 

positioneringstelegram har mottagits och att beslut om rapportering till PubTrans tagits. 

CAD/AVL beslutar även i detta steg vilken rapport som skall skickas. Sammantaget 

finns en rad olika typer av rapporter, men de som är relevanta i samband med 

bussprognoser är av typen Vehicle Progress Report. Det finns i huvudsak fem olika 

Vehicle Progress reports. Nedan följer en beskrivning av dessa och utifrån vilka 

kriterier som de skickas till PubTrans. 

▪ Departure- & Passage report - En departure report genereras när bussen 

signalerat sin position vid ett stoppställe och bussen dörrar varit öppna. Skulle 

en buss däremot ej stanna vid ett stoppställe, inga påstigande resenärer och ingen 

resenär har signalerat avstigning, genereras en passagerapport. Prognoser från 

CAD/AVL bifogas i dessa rapporter om bussens avvikelse mot tidtabell har 

förändrats mer än 1 minut jämfört med den senaste rapporten som skickades till 

PubTrans. 

▪ Arrival report - Till skillnad från departure reports skickas arrival reports 

enbart till PubTrans vid första och sista stoppstället på en tur. Prognoser från 

CAD/AVL bifogas i dessa rapporter om bussens avvikelse mot tidtabell har 
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förändrats mer än 1 minut jämfört med den senaste rapporten som skickades till 

PubTrans. 

▪ Waiting report - I händelse av att en buss vid upprepade tillfällen skickar sin 

position vid ett och samma stoppställe efter den planerade avgångstiden 

genereras en waiting report. Kravet för att en rapport ska genereras är dock att 

den beräknade avvikelsen har förändrats mer än 59 sekunder sedan den senast 

(till PubTrans) rapporterade avvikelsen. Syftet med waiting reports är att 

informera PubTrans i det fall en buss dröjer på ett stoppställe. I en waiting report 

bifogas alltid CAD/AVL:s prognoser. 

▪ Extra progress report - Den enda rapporten som kan informera PubTrans om 

fordonets framsteg mellan två stoppställen är extra progress report. Rapporten är 

till för att informera PubTrans om en avvikelse förändras under resans gång, 

exempelvis om en buss fastnar i trafiken. En extra progress report skickas i 

händelse av att bussens avvikelse förändrats med mer än 59 sekunder sedan den 

senast rapporterade avvikelsen, såvida inte någon av de tidigare nämnda 

rapporterna genereras av samma event. I en extra progress report bifogas alltid 

prognoser från CAD/AVL. 

Utöver att ta emot och vidarebefordra de prognoser som genereras av CAD/AVL har 

PubTrans även möjlighet att beräkna och tillhandahålla sina egna bussprognoser. Den 

information som PubTrans kan använda för att skapa sina prognoser bygger på ovan 

beskrivna rapporter. Då PubTrans och CAD/AVL:s prognosalgoritmer skiljer sig åt har 

SL valt att koppla om ett antal busslinjer till PubTrans prognoser i syfte att undersöka 

om dessa presterar bättre.  

5.1.4 Skyltsystemet DPS 

Genom PubTrans gränssnitt ROI (Real-Time Output Interface) kan prognoser 

genererade från såväl CAD/AVL som PubTrans vidarebefordras till andra delar av SL:s 

realtidsplattform. Via ROI kan skyltstyrningssystemet DPS (Display and Public adress 

System) etablera en prenumeration på önskade dataströmmar. Genom prenumerationen 

får DPS tillgång till aktuell trafikinformation, avvikelser och prognoser som sedan kan 

distribueras till resenärerna via digitala skyltar, webben, applikationer och högtalare. 

Internt inom DPS distribueras tidtabells-, realtids- och störningsinformation via DPS-

servern till systemets stationsnoder och DPS webbserver. Detta görs genom det interna 

gränssnittet ROI-Real. Stationsnoderna och DPS webbserver är utformade på samma 

sätt med en lokal databas där konfigurationsdata och trafikdata hålls uppdaterad för de 

stoppställen som är anslutna till stationen. Vilken data som är relevant för den specifika 

stationsnoden eller webbservern kan konfigureras med hjälp av prenumeration på 

önskvärda data. 

När prognosernas väl presenteras för resenärerna sker detta i enlighet med ett antal 

regler. Bland annat avrundas prognoserna på såväl digitala skyltar som i 

webbapplikationer till hela minuter. Prognoserna avrundas nedåt i samtliga fall. I de fall 

då någon realtidsgenererad prognos inte finns tillgänglig i skyltsystemet är det den 
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statiska tidtabellen som ligger till grund för den realtidsinformation resenärerna tar del 

av. Realtidsinformationen presenteras på precis samma sätt oavsett om informationen 

grundar sig på en realtidsgenererad prognos eller på den statiska tidtabellen. 

Realtidsinformation visas för avgångar 60 minuter fram i tiden. Detta gäller oavsett om 

den framtida avgången är en del av den tur som en buss för tillfället trafikerar eller om 

det gäller en avgång på den tur som den specifika bussen skall trafikera härnäst.  

5.1.5 Systematiska fel hos prognoserna 

Utöver SL:s dokument har även en studie av Kim et al. (2010) tagits i beaktning. Kim et 

al. (2010) beskriver hur informationssystem som idag används för att tillhandahålla 

bussprognoser präglas av tre ofrånkomliga typer av fel. De systematiska felen härleds 

till olika de delar av systemkedjan som rör insamling och processering av data från 

bussarna samt hur prognoserna presenteras mot resenärerna. Kim et al. (2010) menar att 

problematiken härrör från det faktum att den faktiska positionen som bussprognoserna 

grundar sig på inte är densamma som när prognosen når resenärerna. Under den tid det 

tar att samla in bussens position, processera informationen i systemet och sedan 

distribuera den till skyltar vid de olika stoppställena hinner bussens position förändras. 

Detta faktum inkluderas inte i den genererade prognosen och informationen som når 

resenären kan på grund av detta vara felaktig (Kim et al., 2010).  

 

 
Figur 9: Systematiska fel i samband med insamling, processering och presentation av 

realtidsinformation. (Källa: Kim et al., 2010) 

5.2 Studieobjekt 

5.2.1 Busslinje 743 

Den busslinje som studerats vid denna pilotstudie är Busslinje 743. Busslinje 743 är en 

av de busslinjer som SL valt att koppla om till att använda sig av PubTrans-genererade 

prognoser. Det är alltså PubTrans prognoser som utvärderats i denna pilotstudie.  
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Linjen sträcker sig mellan Skäcklinge, söder om Stockholm, till Fridhemsplan som är 

beläget i centrala Stockholm. Linjen trafikeras i båda riktningar men med olika 

körscheman. I denna pilotstudie har dock enbart riktningen mot Fridhemsplan studerats. 

Den schemalagda tiden för en fullständig resa mellan Skäcklinge och Fridhemsplan är 

runt 50 minuter.  

Anmärkningsvärt för denna linje är de stora variationer i körmönster som finns. Turens 

inledande del rymmer flera tätt inpå varandra liggande stoppställen med korta körtider 

mellan stoppen. Andra delar av turen sker till viss del på motorväg där det är betydligt 

glesare med stoppställen och bussen behöver köra långa sträckor mellan stoppen. Den 

längsta körsträckan utan några mellanliggande stopp är mellan Albyvägen och 

Västbergavägen med en schemalagd körtid på 13 minuter.  

Totalt rymmer busslinjen 19 stoppställen. Noterbart är att de tre sista stoppen 

(Hornstull, Västerbroplan och Fridhemsplan) endast fungerar som avstigningsplats. Det 

är alltså inte möjligt för en resenär att kliva på buss 743 på dessa stoppställen. Med 

anledning av detta har dessa stoppställen exkluderats från pilotstudien. Restiden mellan 

Skäcklinge och Marievik tar enligt schema mellan 31–35 minuter. Linjesträckningen för 

busslinje 743 kan ses i figur 10 nedan.  

 
 

  Figur 10: Linjesträckning för buss 743 i riktning mot Fridhemsplan med tillhörande 

stoppställen 
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Av figuren framgår linjens varierande körmönster. Figuren rymmer även en lista med de 

stoppställen som ryms på linjen. Listan följer den turordning utifrån vilken bussen 

trafikerar stoppställena. Pilotstudiens exkludering av hållplatserna Hornstull, 

Västerbroplan och Fridhemsplan syns även i listan.   

Busslinje 743 i riktning mot Fridhemsplan trafikeras enligt den under 

pilotimplementationen aktuella tidtabellen enbart på vardagar (mån-fre) med turer som 

startar mellan 05:40 och 08:40. Mellan 05:40 och 08:40 inleds varje vardag totalt 12 

turer. Inga turer sker under helgen. Gällande tidtabell för pilotstudien kan ses nedan i 

figur 11. Under den i pilotstudien studerade tidsperioden fanns alltså totalt 5 ∗ 12 =  60 

turer planerade med 5 ∗ 12 ∗ 16 = 960 avgångar.  

Utifrån det planerade körschemat med enbart avgångar från Skäcklinge under morgonen 

(mån-fre) och kan det antas att busslinjen till stor del fungerar som transportmedel för 

de som arbetar i Stockholms stadskärna.  

 

 
Figur 11: Aktuell tidtabell för busslinje 743 under studieperioden 

5.2.2 Val av studieobjekt 

Till grund för valet av studieobjekt ligger flera olika anledningar. Under mötet med 

Oded Cats den 16 februari konstaterades att det ur forskningssynpunkt vore värdefullt 

och intressant att studera en busslinje med annorlunda profil jämfört med de 

innerstadsbussar med hög turtäthet som legat till grund för Cats egen forskning. Valet 

att studera en linje med låg turtäthet kan även motiveras med anledning av de 

resonemang som förs i avsnitt 4.6 där vi konkluderade att värdet av realtidsprognoser 

kan antas vara större vid låg turtäthet. Med bakgrund i andra resonemang som förs i 

samma avsnitt vore det dessutom intressant att studera en busslinje där det i stor 

utsträckning kan antas förekomma resor i syfte att ta sig till arbetet.  



49 
 

Utifrån dessa önskemål inleddes en dialog med anställda på SL i syfte att komma fram 

till en lämplig linje att studera. Under denna dialog presenterades även ett önskemål om 

att välja en linje som utöver tidigare nämnda egenskaper också präglas av ett varierande 

körmönster. Med detta menas till exempel att avstånden mellan linjens stoppställen 

varierar och att linjen rymmer sträckor med såväl stadstrafik som motorväg. 

Anledningen till att välja ett studieobjekt med dessa egenskaper grundade sig i SL:s 

misstankar om att bussprognoserna fungerar dåligt under sådana förhållanden.   

Efter att ha tagit del av några från SL konkreta förslag på lämpliga studieobjekt valdes 

slutligen busslinje 743 i riktning mot Fridhemsplan. Denna linje ansågs i stor 

utsträckning uppfylla de önskemål gällande turtäthet, resornas syfte och körmönster 

som ställts i samband med val av studieobjekt för pilotstudien. Då linjens tre sista 

stoppställen (Hornstull, Västerbroplan och Fridhemsplan) enbart tillåter avstigning 

exkluderades dessa från pilotstudien. Detta val grundar sig i att studien ämnar 

undersöka just avgångsprognoser, och för stoppställen där det inte är möjligt att kliva på 

en buss skall det enligt SL:s systemkonfigurationer inte heller visas avgångsprognoser 

för resenärerna. Hade studien å andra sidan syftat till att utvärdera information som är 

tänkta att uttala sig om ankomstprognoser hade dessa stoppställen däremot varit 

relevanta att inkludera. 

Efter att ha undersökt och bekräftat möjligheterna till att använda historiska data för den 

valda linjen togs ett beslut om att basera pilotstudien på data för en veckas tid, närmare 

bestämt mellan den 20/2 och 26/2 februari 2017. Denna vecka valdes då det till synes 

inte förekommit några betydande avvikelser i Stockholmstrafiken i stort såsom skollov 

och röda dagar. Det sågs ingen anledning till att förlägga insamlingsperioden framåt i 

tiden då historiska data enligt uppgifter från SL:s leverantörer var fullt möjlig att 

utvinna i efterhand. Att grunda pilotstudien på data för en vecka ansågs av författarna 

vara tillräckligt för att uppfylla pilotstudiens syfte att exemplifiera och i praktiken 

tillämpa de statistiska verktyg och analysperspektiv som presenterats i avsnitt 4. 

Prognoserna för SL:s busstrafik kan som beskrivs i avsnitt 5.1 beräknas både av 

systemet CAD/AVL och systemet PubTrans. Genomförandet av pilotstudien skedde i 

tron om att prognoserna som använts för busslinje 743 under den aktuella 

studieperioden genererats av CAD/AVL. I arbetets slutskede uppdagades däremot att 

det i själva verket skett en omkoppling för busslinje 743 och att de studerade 

prognoserna genererats av PubTrans. Nog för att detta kom som en inte alltför angenäm 

överraskning fick detta knappt några konkreta konsekvenser förutom att resultaten 

speglar en annan prognoskälla. 

5.3 Insamling och bearbetning av data 

Med avsikt att mäta kvaliteten baserat på data vilken i så stor mån som möjligt liknar 

den information som resenärerna tar del av, och således grundar sin kvalitetsbedömning 

på, togs beslut om att prognosdata bör extraheras sent i systemkedjan. Med bakgrund i 

den systemförståelse som etablerats under granskningen av de tekniska dokumenten 
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valdes därför att i systemkedjan plocka ut prognosdata från den centrala servern i 

realtidpattformens DPS-system. Utifrån serverns position i systemarkitekturen kan den 

beskrivas som den sista gemensamma nämnare från vilka såväl de digitala skyltarna och 

flera webbapplikationer hämtar prognosdata från.  

När det gäller data för de faktiska avgångarna var förhoppningen, av praktiska skäl, att 

denna data skulle kunna utvinnas från samma plats i systemkedjan som prognosdata. 

Efter närmare efterforskning visade det sig dock vara lämpligare att hämta denna data 

tidigare i systemkedjan och närmare bestämt ur systemet Mobile Statistics. Detta på 

grund av att data i detta system motsvarar de tidsangivelser för faktiska avgångar som 

registrerats av bussarna ute i trafiken. Motsvarande tidsangivelser senare i systemkedjan 

representerar istället den tidpunkt då bussarnas positionstelegram mottagits av servern 

CAD/AVL. För att försöka representera verkligheten så bra som möjligt togs därför 

beslutet att hämta denna data från Mobile Statistics. Nedan följer en mer utförlig 

beskrivning av hur data representeras i de olika systemen samt hur data har extraherats 

för att kunna användas i pilotstudien.  

5.3.1 Prognosdata 

Efter att beslut fattats om att extrahera prognosdata från den centrala DPS-servern 

initierades en dialog med företaget Trivector som tillhandahåller det system där DPS-

servern ingår. Trivector bekräftade att prognosdata gick att utvinna från de loggfiler 

som historiskt lagras på deras servrar. Genom samtal med Trivector bildades en 

förståelse för loggfilernas struktur samt hur prognosdata skulle kunna extraheras 

programmatiskt från dessa filer. Den data som lagras i loggfilerna hos Trivector 

motsvarar i själva verket all den information som Trivectors system tar emot genom 

gränssnittet Real Time Interface (ROI), vilket tillhandahålls av systemet PubTrans. Det 

är alltså Trivectors uppgift att, som en del av realtidsplattformen, hantera och distribuera 

informationen som förmedlas via ROI-flödet till SL:s digitala skyltar och flera andra 

applikationer.  

Loggfilerna för pilotstudiens aktuella tidsperiod tillhandahölls av Trivector genom 

Microsoft OneDrive. Filerna hämtades därefter och lagrades på en extern hårddisk för 

vidare tillämpning. Med anledning av att informationen i loggfilerna avsåg samtliga 

bussar i Stockholms busstrafik under den aktuella tidsperioden var datamängden stor, 

och uppgick till ca 93 GB fördelat på 1440 filer. Loggfilerna var strukturerade på ett 

sådant sätt att varje enskild fil innehöll data för 10 minuter. Filernas namn var 

formaterade så att datum och den aktuella tiominuters-perioden fanns representerade i 

namnet. Som exempel var alltså loggfilen för perioden mellan klockan 06:10 och 06:20 

den 20 februari 2017 namngiven som “intraROI_skylt_debug_2017-02-20_06_1”.  

Utifrån detta format kunde en manuell kontroll visa att flera filer som var relevanta för 

pilotstudien saknades. Dessa kunde på förfrågan kompletteras av Trivector så att 

samtliga loggfiler för hela tidsperioden fanns representerade. Vid en övergripande 

granskning av filernas storlek kunde det konstateras att åtta filer, av okända skäl, inte 
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innehöll någon ROI-information. Det genomfördes inga närmare efterforskningar kring 

vad som orsakat detta eftersom avsaknaden av information i dessa filer inte ansågs 

påverka syftet med denna pilotstudie.  

Prognosdatas struktur 

Nedan följer en beskrivning av hur prognosdata är strukturerad i ROI-flödet och hur 

data har utvunnits från loggfiler. 

För samtliga schemalagda bussturer skapas 19 timmar innan respektive turs planerade 

starttid ett VehicleJourneyCreate-event (DVJ-create) som distribueras genom ROI-

flödet. Vid denna tidpunkt skapas även så kallade DepartureCreate-events för samtliga 

stoppställen på den aktuella turen. Dessa olika event innehåller diverse information om 

de schemalagda turerna och de tillhörande avgångarna. För varje planerad avgång (vilka 

representeras av DepartureCreate-events) genereras sedan av olika anledningar så 

kallade DepartureUpdate-events. Dessa genereras i samband med att den planerade 

turen trafikeras och innehåller förutom prognosuppdateringar även annan typ av 

realtidsinformation. Den prognosinformation som studeras i denna pilotimplementation 

motsvaras av det fält som heter “EstimatedDateTime”. Nedan följer exempel på hur 

dessa event representeras i Trivectors loggfiler.  

VehicleJourneyCreate-event:  

10:00:00.255;786445;IntraROI_skylt;SLCWPAPP041;5532584;3.0.8.3;104000001;Incoming element: 

{VehicleJourneyCreateEvent MessageId="222921727" {DatedVehicleJourney Id="4010509011443695" Timestamp="2017-

03-04T22:16:57.61+01:00" OperatingDayDate="2017-03-06" Gid="9015001000102756" TimetabledStartDateTime="2017-

03-06T05:00:00.000+01:00" TimetabledEndDateTime="2017-03-06T05:32:00.000+01:00" State="EXPECTED" 

OriginName="Essingetorget" OriginShortName="Essingetorget" InformPassengersCondition="ALWAYS" 

IsExpectedToBeMonitored="Y" {DirectionOfLineRef Gid="9014001000120000"} {VehicleOperatorRef 

Gid="9013001001000000"}}}  

 

DepartureCreate-event:    

10:00:00.584;786445;IntraROI_skylt;SLCWPAPP041;5532584;3.0.8.3;104000001;Incoming element: 

{DepartureCreateEvent MessageId="222922323" {Departure Id="4010509011443640" Timestamp="2017-03-

04T22:16:57.61+01:00" TimetabledEarliestDateTime="2017-03-06T05:04:00.000+01:00" TargetDateTime="2017-03-

06T05:04:00.000+01:00" State="EXPECTED" JourneyPatternSequenceNumber="5" Type="STOP_IF_BOARDING" 

VisitCountNumber="1" {DatedVehicleJourneyRef Id="4010509011443695" OperatingDayDate="2017-03-06" 

Gid="9015001000102756"} {TargetJourneyPatternPointRef Gid="9025001000010452"} {TimetabledJourneyPatternPointRef 

Gid="9025001000010452"} {DestinationDisplayRef Id="4010000442562005"} {ServiceRequirementRef 

Id="4010000237464327"}}} 

DepartureUpdate-event: 

05:41:18.731;786445;IntraROI_skylt;SLCWPAPP041;5532584;3.0.8.3;104000001;Incoming element: 

{DepartureUpdateEvent MessageId="231263951" {Departure Id="4010509063068505" Timestamp="2017-03-
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06T05:41:17.79+01:00" TargetDateTime="2017-03-06T06:18:00.000+01:00" EstimatedDateTime="2017-03-

06T06:18:00.000+01:00" State="EXPECTED" {TargetJourneyPatternPointRef Gid="9025001000075728"} 

{TimetabledJourneyPatternPointRef Gid="9025001000075728"}}} 

 

För att enbart extrahera prognosinformation relevant för pilotstudien modifierades det 

PHP-skript som erhölls av Trivector. Nedan följer en övergripande beskrivning av det 

skript som utvinner prognosinformation från loggfilerna. 

Till att börja med söks loggfilerna igenom för att hitta alla relevanta 

VehicleJourneyCreate-event och tillhörande DepartureCreate-event. Dessa event 

kopplas samman genom fälten “DatedVehicleJourney Id” och DatedVehicleJourneyRef 

Id”. För varje DepartureCreate-event sker därefter en sökning efter tillhörande 

DepartureUpdate-events.  Sökandet begränsas här till de loggfiler som speglar ROI-

flödet från och med en timme före fram till en timme efter den planerade avgångstiden. 

Dessa event matchas genom fältet “Departure Id”. För att inte extrahera 

DepartureUpdate-events utan någon relevant prognosinformation säkerställs dessutom 

att eventet innehåller fältet EstimatedDatimeTime samt att fältet “State” är antingen 

“EXPECTED” eller “ATSTOP”.  Som kan ses i exempelutskrifterna från ROI-flödet 

ovan ryms en hel del annan information utöver prognosinformationen i fältet 

EstimatedDateTime. Till denna information hör bland annat olika ID-nummer och 

tidsstämplar vilka har varit nödvändiga för att kunna koppla prognosdata till data för 

faktiska avgångstider.  

Den resulterande samlingen DepartureUpdate-events och tillhörande prognoser skrivs 

slutligen ut i en CSV-fil. För att kunna matcha prognoserna mot faktiska avgångstider 

samt underlätta felsökning inkluderas även information kring datum, linjenummer, 

globalt ID för stoppställe, stoppställets ordning på linjen, DatedVehicleJourney ID, 

Departure ID, tidpunkt då prognosen genererades samt turens schemalagda start- och 

sluttid.  

Vid körning resulterade skriptet i totalt 4964 st. relevanta DepartureUpdate-events för 

tidsperioden. 

5.3.2 Data för faktiska avgångstider 

Efter att beslut tagits om att extrahera data för faktiska avgångstider från Mobile 

Statistics inleddes en dialog med systemets förvaltare på Trafikförvaltningen. En plan 

utarbetades då för hur prognosdata och data för faktiska avgångstider skulle kunna 

matchas till varandra. Faktiska avgångstider samlades sedan in i form av en CSV-fil 

tillsammans med anställda på Trafikförvaltningen. Förutom de registrerade 

avgångstiderna innehöll denna CSV-fil även information såsom datum, tur-ID, fordons-

ID, globalt ID för stoppställe, stoppställets namn, schemalagd avgångstid samt turens 

schemalagda starttid.   
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Den genererade CSV-filen innehöll registrerade avgångstider för busslinje 743 i båda 

riktningarna. Då pilotstudien endast omfattar avgångar för linje 743 i riktning mot 

Fridhemsplan gjordes en filtrering av data med avseende på detta. Enligt den för 

tidsperioden aktuella tidtabellen sker det varje vecka totalt 960 avgångar för linje 743 i 

riktning Fridhemsplan (Hornstull och Västerbroplan exkluderade). Vid granskning av 

CSV-filen uppmärksammades dock att tre hela turer på måndagen 20/2 saknades. 

Turerna som saknades var de med starttid 06:20, 06:40 och 06:52. Detta får som 

konsekvens att det inte går att utvärdera eventuella prognoser som genererats för 

avgångarna på dessa turer. Dataunderlaget för måndagen blir således också mindre än 

de andra dagarna i veckan. Vid närmare granskning framkom även ett exempel där det 

fanns två registrerade avgångstider för en och samma avgång. Av data att döma och 

efter samtal med anställda på SL tros denna felaktiga registrering ha skett i samband 

med att en buss under den aktuella turen gått sönder, för att sedan ha ersatts av en ny 

buss. Den felaktigt registrerade avgångstiden togs därefter bort från datamaterialet. 

Totalt sett inkluderades 912 faktiska avgångar vid genomförandet av denna pilotstudie.  

5.3.3 Sammankoppling av faktiska avgångstider och prognoser 

När data för både faktiska avgångar och prognoser väl utvunnits kvarstod arbetat med 

att länka dessa samman och beräkna tillhörande prognosfel. För att göra detta skrevs ett 

PHP-skript vilket till att börja med läser in de båda CSV-filerna innehållandes data för 

faktiska avgångar och prognoser. För varje faktisk avgångstid genomförs sedan ett antal 

moment. Först jämförs den faktiska avgångstiden mot tidtabellen för att ta fram det 

resulterande tidtabellfelet samt tidtabellfelet vid avrundning. I samband med detta 

avgörs det dessutom huruvida tidtabellfelen klassas som träffsäkra enligt den i avsnitt 

4.5.2 framtagna definitionen på träffsäkerhet. Efter detta moment söks prognosdata 

igenom och alla prognoser som gjorts för den specifika avgången sparas i en lista.  

För varje avgång skapas sedan 121 stycken observationer utifrån den 

prognosinformation som hittats. Observationerna skapas med 30 sekunders intervall 

från och med tidpunkten för den faktiska avgångstiden till tidpunkten en timme bakåt i 

tiden. För varje observationstidpunkt söks listan med den tillhörande 

prognosinformationen igenom och den mest aktuella prognosen väljs ut. Den mest 

aktuella prognosen är alltså den senast skapade prognosen som inte överstiger 

observationstidpunkten. Utifrån denna prognos beräknas på samma sätt som för 

tidtabellen det tillhörande prognosfelet samt motsvarande fel då prognosinformationen 

är avrundad till minuter. Prognosinformationen klassificeras även som träffsäker eller ej 

enligt tidigare nämnda definition. Om det vid en observationspunkt inte går att finna 

någon realtidsgenererad information betyder det att någon sådan ännu inte förmedlats 

via ROI-flödet för den aktuella avgången. I dessa observationer ansätts tidtabellen som 

aktuell prognos och prognosfelet beräknas utifrån detta. Att tidtabellen används på detta 

sätt är i enlighet med hur SL förmedlar prognosinformation till sina resenärer på sina 

digitala skyltar och på webben.  
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Totalt resulterade skriptet i 110 352 observationer vilka skrevs till en CSV-fil för att 

möjliggöra vidare analys.  

5.3.4 Analys av data 

De resulterande observationerna hanterades i den statistiska mjukvarumiljön R-Studio. 

R-studio är en integrerad utvecklingsmiljö baserad på programspråket R och finns 

tillgänglig som open source. För att ta fram fördelningar och diverse statistiska mått i 

enlighet med de resonemang som presenteras i avsnitt 4 användes flera av R:s 

fördefinierade funktioner samt en mängd funktioner skrivna av författarna. Vid 

visualisering av data tillämpades biblioteket ggplot2. Andra bibliotek som importerades 

för hantering och analys av data var reshape2, plyr och grid. 

5.3.5 Reflektioner kring tillvägagångssätt 

Det finns flera tänkbara alternativ i fråga om i vilket skede av systemkedjan som en 

utvärdering av prognosdata kan och bör ske. För att komma så nära resenärens 

upplevelse som möjligt skulle data önskvärt samlas in i samband med presentationen 

genom de olika kanalerna. I fråga om de digitala skyltarna skulle utvärderingen alltså 

behöva bygga på den data som vid en viss tidpunkt faktiskt visas på skylten. Skulle en 

utvärdering å andra sidan ha till syfte att undersöka och avgöra precisionen hos en 

specifik prognosalgoritm skulle prognoserna snarare kunna tänkas studeras tidigt i 

systemkedjan. Detta för att utvärderingen inte skall påverkas av de 

systemkonfigurationer och regler som styr flödet av information längre fram i kedjan. 

Det bör alltså vara syftet med utvärderingen som styr vart i systemkedjan som 

prognoserna skall studeras.   

Vid sammankopplingen av data var den ursprungliga planen att använda fältet “tur-ID” 

hos data för faktiska avgångar tillsammans med fältet “DatedVehicleJourney ID” i 

prognosdata. Det visade sig dock att antagandet om att dessa ID-nummer skulle vara 

likadana i de båda systemen ej stämde. Som lösning på detta problem valdes istället att 

matcha data med hjälp av den unika kombinationen datum, turens schemalagda starttid 

samt det globala ID:t för stoppstället. För att säkerställa att denna matchning fungerade 

kontrollerades resultatet noggrant med hjälp av spårutskrifter. 

En alternativ och möjligtvis mer rättfram metod för att ta fram datapunkter till 

mätningen skulle vara att basera måtten på de unika DepartureUpdate-event som hör till 

varje avgång. Att istället skapa observationer var en del i strävan efter att efterlikna hur 

SL:s resenärer tar del av prognoserna. I denna mening kan varje observation liknas med 

ett tillfälle då en resenär tar del av den tillgängliga prognosinformationen. Utifrån 

resenärens perspektiv kan det alltså ses som att det vid dessa tillfällen genereras en ny 

prognos. En ytterligare anledning till att skapa observationer var också att göra 

avgångarna jämförbara med varandra med avseende på prognosernas horisont. Detta 

resonemang vilar på antagandet att det är svårare att skapa träffsäkra prognoser för 

avgångar långt fram i tiden. Genom att skapa observationer med jämna mellanrum får 
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varje avgång likadan fördelning av prognosinformation med avseende på 

prognoshorisonten.  

I linje med ovan nämna strävan om att efterlikna hur resenärerna tar del av 

informationen fördes resonemang kring möjligheterna att anpassa frekvensen av 

observationerna med tiden. Frekvensen av observationer skulle då anpassas med tiden 

efter i vilken utsträckning som resenärerna kan antas ta del av informationen. En sådan 

anpassning skulle kunna tänkas vara meningsfull både med avseende på tid på dygnet 

men även för olika tidshorisonter. Diskussion och efterforskningar genomfördes rörande 

möjligheterna till att erhålla data för att kunna styra en sådan anpassning. Bland annat 

fördes samtal med anställda på SL över möjligheten att använda sig av data över 

mängden anrop till SL:s API:er. Sett till denna datas övergripande struktur ansågs det 

dock svårt att motivera användningen av denna. Efter en tids fortsatt reflektion 

beslutades också att det inom ramen för detta arbete inte fanns utrymme att fortsätta 

med detta spår. Möjligheten till att anpassa observationerna enligt ovan beskrivna 

principer är dock intressant och bör studeras närmare.  
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5.4 Resultat från pilotstudie 

I följande avsnitt beskrivs pilotstudiens resultat utifrån ett antal tabeller med numeriska 

mått samt olika slags visualiseringar av data. Till att börja med tillämpas ett 

övergripande perspektiv vilket behandlar fördelning och träffsäkerhet för samtliga 

prognoser under studieperioden. I 5.4.2 studeras prognoserna med avseende på 

prognoshorisonten. I 5.4.3 delas data upp och presenteras utifrån studieperiodens olika 

dagar och i 5.4.4 görs en liknande uppdelning men då utifrån busslinjens stoppställen. I 

dessa delar presenteras prognosfelen tillsammans med fel för den statiska tidtabellen. 

För att underlätta jämförelsen presenteras prognos- och tidtabelldata alltid med röd 

respektive turkos färg. Resultatavsnittet avslutas med 5.4.5 där data studeras utifrån 

graden av realtidsgenererad information. Denna aspekt behandlas utifrån ett 

övergripande, linje- och horisontperspektiv. 

5.4.1 Övergripande perspektiv 

Denna del innehåller grafer över felens fördelning och träffsäkerhet samt en avslutande 

tabell med numeriska mått. I figur 12 nedan kan prognosfelens fördelning för hela 

pilotstudien studeras.  

 
Figur 12: Prognosfelens fördelning. Data för samtliga avgångar under studieperioden 

Vid första anblick syns att det finns en skevhet mot positiva prognosfel. Positiva 

prognosfel motsvarar de fall då bussen avgått senare än prognostiserat. Skevheten hos 

fördelningen speglas tydligt av medianfelet och medelfelet. I regel avgick alltså 

bussarna på linje 743 under studieperioden cirka 2 – 3 minuter senare än vad SL:s 

prognoser utlovat. Fördelningen visar också att det förekommer en mängd fel större än 
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16 minuter. Förekomsten av dessa stora fel kan rimligtvis förklara skillnaden mellan 

medianfel och medelfel, där det senare är känsligt för extrema prognosfel. Trots 

skevheten mot positiva prognosfel visar fördelningen att det på grund av felens 

spridning också förekommer negativa prognosfel. Negativa prognosfel motsvarar alltså 

att bussen avgår före prognosangivelsen.  

Utifrån samma perspektiv presenteras i figur 13 nedan prognos- och tidtabellfelens 

fördelningar tillsammans. 

 
Figur 13: Fördelningar för prognos- och tidtabellfel. Data för samtliga avgångar under 

studieperioden 

Från grafen går det att utläsa att felens fördelningar till stor del liknar varandra. Det 

förekommer dock en större förskjutning mot positiva fel för tidtabellen vilket speglas i 

tidtabellens medianfel som är ungefär 3 minuter jämfört med prognosernas medianfel på 

cirka 2 minuter. Anmärkningsvärt är att det på grund av denna förskjutning knappt 

förekommer några negativa tidtabellfel.  

Utifrån de i avsnitt 4.5.2 framtagna kraven för att prognosinformation skall klassas som 

träffsäker visas i stapeldiagrammet i figur 14 graden av träffsäkerhet hos både prognoser 

och tidtabell för data från hela studieperioden.   
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Figur 14: Träffsäkerhet för prognoser och tidtabell. Data för samtliga avgångar under 

studieperioden 

Utifrån Figur 14 och tabell 1 går det att utläsa att andelen träffsäkra prognoser är 63 %, 

vilket är något högre än för tidtabellens 56 %.  

I följande tabell (1) beskrivs i numeriska termer egenskaper hos både prognoser och 

tidtabell.  

Tabell 1: Numeriska mått - Samtliga observationspunkter 

 

 Prognoser Tidtabell 

Medelfel [s] 159 220 

Medianfel [s] 132 169 

Std [s] 215 242 

MAE [s] 176 222 

RMSE [s] 267 327 

MPE [%] 15 214 

MAPE [%] 44 216 

Träffsäkra [%] 63 56 

Fel < 0 [%] 13 3 
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Ur tabell 1 går att utläsa att tidtabellfelens standardavvikelse är ungefär 4 minuter vilket 

är högre än prognosernas 3.5 minuter. Både tidtabell och prognoser har ett högre värde 

för måttet RMSE än för MAE vilket kan förklaras av de extrema fel som förekommer. 

Dessa mått som på olika sätt speglar den genomsnittliga storleken på felen är dock lägre 

för prognoserna än för tidtabellen.  

I tabell 1 finns också måtten MPE och MAPE som uttalar sig om felen relativt 

prognoshorisonten. Skillnaden mellan dessa mått kan liknas med förhållandet mellan 

medelfelet och MAE där medelfet speglar felens tyngdpunkt (+/-) och MAE undersöker 

felens storlek i absoluta termer. MPE visar i detta fall att prognoserna, då det till 

exempel är 10 minuter kvar till den faktiska avgångstiden, i genomsnitt resulterar i ett 

prognosfel på 1.5 min (0.15 ∙  10 𝑚𝑖𝑛). Värdet för MAPE hos prognoserna visar att 

felen i absoluta termer i genomsnitt är 44 % av den årsterstående tiden till avgång. 

Motsvarande värden för tidtabellen är mångdubbelt högre och mäter båda över 200 %. I 

tabell 1 presenteras även andelen negativa fel för både prognoser och tidtabell. Som kan 

ses resulterar 13 % av prognoserna i negativa prognosfel jämfört med tidtabellens 3 %. 

5.4.2 Horisontperspektiv 

I detta avsnitt studeras prognosfelen för olika horisonter. Eftersom tidtabellens fel är 

konstanta för olika horisonter sker ingen jämförelse mellan prognoser och tidtabell. 

 

Figur 15: Prognosfelens median och spridning för olika horisonter.  
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I figur 15 visualiseras hur prognosfelen beter sig beroende på den återstående tiden fram 

till den faktiska avgången. Prognosfelens läge representeras av medianen och 

spridningen av de intervall i vilka 50, 70 och 90 % av alla prognosfel ryms inom. Det 50 

%-iga intervallet representerar avståndet mellan den undre och övre kvartilen. De 70- 

och 90 %-iga intervallen representerar avstånden mellan kvantilerna 0,05 och 0,95 

respektive kvantilerna 0,15 och 0,85. 

Figuren (15) visar hur medianfelet ökar med horisonten till och med ungefär 22 minuter 

före faktisk avgång då den stabiliseras kring 2.5 minuter. Sett till de olika intervallen 

går det att utläsa hur dess bredd, likt medianfelet, ökar med horisonten för att sedan 

stabileras. För horisonter längre än de horisonter i vilka intervallens bredd stabiliserats 

sker förändring endast i form av en förskjutning mot större positiva fel. Detta är 

framförallt tydligt för det 90 %-iga intervallet. Att intervallens bredd blir större kan 

också beskrivas som att felens spridning ökar. Spridningens storlek ökar alltså bara upp 

till en viss horisontlängd för att sedan förbli ungefär densamma. Att medianfelet ökar 

och att intervallen förskjuts speglar att det i takt med att horisonterna blir längre sker en 

ökning av skevheten mot positiva fel.  

I figur 16 nedan presenteras hur prognosernas träffsäkerhet varierar med 

prognoshorisonten. 

 

Figur 16: Prognosernas träffsäkerhet för olika horisonter 

Som figuren visar stiger träffsäkerheten hastigt från enbart 50 % väldigt nära den 

faktiska avgången till 88 % vid prognoshorisonten 2 minuter. Detta är också den 

horisont där träffsäkerheten är högst. Andelen träffsäkra prognoser minskar därefter i 
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takt med att horisonterna blir längre för att vid 22 minuter stabiliseras kring 56 %. 

Träffsäkerhetens beteende för horisonter lägre än 2 minuter diskuteras närmare i 

studiens analysdel.  

5.4.3 Temporalt perspektiv 

Här presenteras visualisering och tabeller över prognosfelen utifrån ett temporalt 

perspektiv där data delats upp efter studieperiodens olika dagar. I figur 17 beskrivs 

prognos- och tidtabellfelen inledningsvis tillsammans med hjälp av medianfel och ett 90 

%-igt intervall för spridningen hos prognosfelen.  

 
Figur 17: Medianfel samt intervall för 90 % av data för olika dagar 

I figur 17 går att utläsa hur tidtabellens medianfel är något högre än prognosernas 

medianfel för alla dagar i studieperioden. Störst är denna skillnad den 23 februari då 

medianfelet för tidtabellen är över 4 minuter medan medianfelet för prognoserna mäter 

knappt 3 minuter. Vid jämförelse av bredden på de 90 %-iga intervallen går det inte att 

urskilja någon systematisk skillnad likt den för medianfelen. Värt att notera är hur 

intervallen för såväl prognosfel som tidtabellfel är betydligt större den 21 februari 

jämfört med de andra dagarna i studieperioden.  

I följande figur (18) visualiseras prognosfelen och tidtabellfelen separat med hjälp av 

lådagram för de olika dagarna.  
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Figur 18: Lådagram för prognos- respektive tidtabellfel för olika dagar 

Lådagramen är av den typ som i avsnitt 3.6.1 kallas för ”modifierat lådagram”. I figuren 

visas även medelvärdet i form av en diamantsymbol. Figuren visar tydligt hur det 

förekommer ett stort antal outliers hos prognosfelen för den 21 februari jämfört med 

resterande dagar. Anmärkningsvärt är även att det i större utsträckning förekommer 

negativa outliers för prognosfelen i jämförelse med tidtabellfelen.  

Den sista figuren (19) i denna del behandlar träffsäkerheten för de olika dagarna. 

 
Figur 19: Träffsäkerhet för prognoser respektive tidtabell för olika dagar 



63 
 

Ur figur 19 går att utläsa hur träffsäkerheten för såväl prognoser som tidtabell är högst 

måndagen den 20 februari. Detta datum är träffsäkerheten för de båda 

informationskällorna likadan och mäter 83 %. För datumen 21,22 och 23 februari är 

situationen annorlunda och prognosernas träffsäkerhet är mellan 8 och 15 procent högre 

än tidtabellens. Den dag då träffsäkerheten är som lägst för både prognoser och tidtabell 

är den 23 februari med 51 % respektive 36 %. Det är även under denna dag som 

träffsäkerheten skiljer sig som mest mellan prognoser och tidtabell. Fredagen den 24 feb 

är träffsäkerheten för de båda informationskällorna i princip likadan.  

För att kunna etablera en mer nyanserad bild över dagsvariationerna presenteras i tabell 

2 och 3 nedan prognos- och tidtabellfelens egenskaper för de olika dagarna utifrån ett 

antal numeriska mått. Anmärkningsvärt är prognosernas höga värden för både 

standardavvikelse och RMSE under tisdagen. Dessa kan rimligtvis förklaras av de 

outliers som finns. Att värdet på MPE mäter -6 % och att andelen fel mindre än 0 är 21 

% är också intressant.  

 

Tabell 2: Numeriska mått för prognoser - Dagar  

 

 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Medelfel [s] 77 252 137 202 105 

Medianfel [s] 88 155 132 164 117 

Std [s] 97 365 119 175 122 

MAE [s] 102 270 146 208 135 

RMSE [s] 124 444 182 267 161 

MPE [%] -6 30 14 23 8 

MAPE [%] 33 59 37 45 45 

Träffsäkra [%] 83 58 62 51 65 

Fel < 0 [%] 21 9 10 9 17 

 

 

 

Tabell 3: Numeriska mått för tidtabell - Dagar  

 

 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Medelfel [s] 114 351 188 274 148 

Medianfel [s] 124 180.5 176 253 149 
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Std [s] 85 425 123 185 91 

MAE [s] 122 351 188 274 152 

RMSE [s] 142 552 224 330 174 

MPE [%] 111 342 183 266 144 

MAPE [%] 119 342 183 267 148 

Träffsäkra [%] 83 50 53 36 64 

Fel < 0 [%] 8 1 2 2 3 

 

5.4.4 Spatialt perspektiv 

I detta avsnitt studeras prognos- och tidtabellfelen utifrån ett spatialt perspektiv där data 

visualiserats och presenteras i ett antal figurer. För numeriska värden över det spatiala 

perspektivet se appendix A. Inledningsvis presenteras i figur 20 medianfel och 90 %-igt 

intervall för både prognoser- och tidtabell för samtliga stoppställen.   

 

Figur 20: Medianfel samt intervall för 90 % av data längs med linje 743 
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Av figur 20 att döma följer medianfelet hos prognoserna och tidtabellen varandra till en 

början för att sedan splittras. Det är framförallt på de stoppställen belägna efter Tuna 

som prognosernas medianfel är mindre än tidtabellfelet. Medianfelet för prognoserna 

minskar markant för stoppställena Västbergavägen och Marievik i jämförelse med 

tidtabellfelen. Vidare går det att utläsa att bredden hos det 90 %-iga intervallet håller sig 

förhållandevis jämnt över turen. En breddning av intervallet går dock att urskilja, för 

såväl prognoser som tidtabell, på turens två sista stoppställen, Västbergavägen och 

Marievik. Tydligast är detta för tidtabellfelen vid stoppstället Marievik.  

Som kan ses i figuren resulterar tidtabellen i stort sett inte till några negativa fel alls, 

bortsett från ett fåtal vid Västbergavägen och Marievik. Sett till prognoserna ökar 

andelen negativa fel längs med turen. Att medianfelet för såväl tidtabellen och 

prognoserna minskar på Åvägen är anmärkningsvärt. 

Utifrån samma spatiala perspektiv presenteras i figur 21 prognosfelens median och 

spridning separat. Figur 21 innehåller även de intervall i vilka 50, 70 och 90 % av alla 

prognosfel ryms.  

 

Figur 21: Prognosfelens median och spridning längs med linje 743 

Sett till de 50- och 70 %-iga intervallen råder förhållandevis låg spridning på hållplatser 

fram till Åvägen. Spridningen är dock för samma hållplatser, sett till det 90 %-iga 

intervallet, betydligt större vilket tyder på förekomst av få men större fel. Som 

beskrivits i samband med figur 20 ovan visar även denna figur att medianfelet minskar 

för de sista två stoppställena på turen. 
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I figur 22 nedan redovisas samma resultat i form av ett modifierat lådagram vilket även 

rymmer presentation av enskilda outliers och hur medelfelet utvecklas längs med turen.  

 

Figur 22: Lådagram för prognosfel längs med linje 743 

Denna typ av framställning ger en detaljerad bild av prognosfelen och hur de fördelar 

sig över linje 743. I figur 22 går det till exempel att utläsa hur prognosfelens spridning 

blir större längs med linjen och att medelfelet genomgående är något högre än 

medianfelet.  

I följande figurer 23 och 24 visualiseras, på samma sätt som för prognoserna, 

tidtabellfelens median och spridning separat.  
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Figur 23: Tidtabellfelens median och spridning längs med linje 743 

I figur 23 representeras spridningen av intervall för 50, 70 och 90 % av observerade 

tidtabellfel. I jämförelse med figur 20 ger figur 23 med hjälp av intervallen för 50- och 

70 % av observerade tidtabellfel en mer detaljerad bild för hur tidtabellfelens spridning 

förändras längs med linjen. Anmärkningsvärt är att samtliga intervall blir större för 

Västbergavägen och Marievik. I figur 24 nedan redovisas tidtabellfelen med hjälp av 

modifierade lådagram. 

 

Figur 24: Lådagram för tidtabellfel längs med linje 743 
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Noterbart för figur 24 är att det för flertalet stoppställen inte förekommer några negativa 

tidtabellfel över huvud taget. I linje med denna observation visar figuren dessutom att 

outliers uteslutande består av positiva tidtabellfel.  

I samband med det spatiala perspektivet presenteras i figur 25 nedan hur träffsäkerheten 

varierar längs med linje 743.  

 
Figur 25: Träffsäkerhet för prognoser och tidtabell längs med linje 743 

Träffsäkerheten är som högst vid linjens första stoppställe Skäcklinge för både 

prognoser och tidtabell. Med undantag för stoppstället Åvägen sker det sedan en 

kontinuerlig minskning av träffsäkerheten längs med linjen. Träffsäkerheten för de båda 

informationskällorna är i princip likadan fram till Åvägen. Efter detta stoppställe 

sjunker träffsäkerheten snabbare för tidtabellen jämfört med prognoserna. Vid sista 

stoppstället Marievik är prognosernas träffsäkerhet 46 % och tidtabellens 30 %.  

5.4.5 Graden av realtidsgenererad information hos prognoserna 

I avsnitt 5.1.4 och 5.2.3 beskrivs hur SL:s prognoser i viss utsträckning grundar sig i 

den statiska tidtabellen. Tidsangivelser från den statiska tidtabellen används i de fall då 

skyltsystemet DPS inte mottagit någon realtidsgenererad information för en specifik 

avgång. Huruvida prognoserna baseras på tidtabell eller realtidsgenererad information är 

dock något som resenärerna är lyckligt ovetandes om. Med bakgrund i denna 
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systemkonfiguration ämnar denna del av resultatet att undersöka förhållandet mellan 

realtidsgenererad information och tidtabellangivelser hos prognoserna. 

I figur 26 visas ett stapeldiagram vilket beskriver andelen observationspunkter som 

baseras på realtidsgenerad information (prognosalgoritm) respektive tidtabell.  

 

Figur 26: Andel observationer med data från progonsalgoritm respektive tidtabell. 

Data för samtliga avgångar under studieperioden. 

Figur 26 visar att drygt 75 % av observationspunkterna i denna studie baseras på precis 

samma information som finns i den statiska tidtabellen. 

I de följande figurerna 27 och 28 visas förhållandet mellan realtidsgenererad 

information och tidsangivelser från den statiska tidtabellen även ur ett 

horisontalperspektiv och ett spatialt perspektiv. 
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Figur 27: Andel observationer med data från prognosalgoritm för olika horisonter 

Figur 27 visar en ökning av andelen realtidsgenererad information i takt med att tiden 

till den faktiska avgången minskar. För horisonter mellan 60 och 50 minuter baseras 

prognoserna i princip helt och hållet på tidtabellen. Från och med 50 minuter innan 

faktisk avgång ökar sedan andelen realtidsgenererad information med varierande 

hastighet. 

 

Figur 28: Andel observationer med data från prognosalgoritm längs med linje 743 
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Utifrån det spatiala perspektivet går det att utläsa hur andelen realtidsgenererade 

prognoser skiljer sig åt för de olika stoppställena. För linjens inledande stoppställen 

baseras prognoserna till stor del på tidtabellen och andelen realtidsgenererad 

information ökar sedan längs med linjen. Den största förändringen sker mellan 

stoppställena Albyvägen och Västbergavägen.  

5.5 Analys av resultat från pilotstudie 

5.5.1 Övergripande analys 

Utifrån de resultat där prognoserna studeras från ett övergripande perspektiv går det att 

konstatera att det förekommer en skevhet mot positiva prognosfel. I praktiken innebär 

detta alltså att resenärerna kan förvänta sig att de faktiska avgångarna inträffar senare än 

vad prognoserna säger. Med tanke på den spridning bland felen som resultatet också 

visar är denna skevhet nödvändigtvis inte något dåligt. Trots denna skevhet mot positiva 

fel resulterar nämligen 13 % av alla prognoser i ett negativt prognosfel. Detta motsvarar 

praktiken situationer då den faktiska avgången inträffar före den prognostiserade 

tidpunkten. I ett fall med lägre skevhet men lika stor spridning hade andelen negativa 

prognosfel varit högre vilket skulle riskera att fler resenärer missar bussen.  

Det övergripande perspektivet visar också hur det förekommer en mängd extrema 

prognos- och tidtabellfel. Då dessa avvikande fel påverkar medelfelet i större 

utsträckning än medianfelet kan det senare vara att föredra i fråga om att uttala sig om 

den generella upplevelsen hos resenärerna. 

Vid jämförelse med tidtabellen går det att konstatera att fördelningarna för felen hos de 

båda informationskällorna är slående lika. Sett till hur stor andel av 

observationspunkterna som faktiskt baseras på den statiska tidtabellen (se figur 26) är 

det inte så konstigt att fördelningarna sammanfaller i så pass stor utsträckning. Det 

förekommer dock en något större skevhet mot positiva fel för tidtabellen jämfört med 

prognoserna. Detta kan förklara att tidtabellen resulterar i en lägre andel negativa fel 

och risken för att missa bussen är således något lägre än vid användande av 

realtidsinformationen. Priset man får betala för denna lägre andel negativa fel är dock 

att resenärerna vid användande av tidtabellen i högre grad hamnar i situationer då 

bussarna är sena.  

Att enbart utifrån skillnaden i skevhet avgöra huruvida tidtabellen är bättre eller sämre 

än prognoserna är svårt att uttala sig om. Sett till den definition som i denna studie tagits 

fram för att mäta en informationskällas träffsäkerhet presterar dock prognoserna klart 

bättre än tidtabellen. Detta stärks även i de numeriska mått som presenteras i tabell 1, 

där prognoserna konsekvent visar lägre värden, vilket är önskvärt.  

I tabell 1 är tidtabellens höga värde för MAPE anmärkningsvärt. Detta torde kunna 

förklaras av att tidtabellens fel är konstanta oberoende prognoshorisont. De relativa 

felen blir därför, i observationspunkter med kort horisont (nära inpå den faktisk 
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avgången), väldigt stora. Till exempel resulterar ett tidtabellfel på 2 minuter för 

observationspunkter med prognoshorisonten 1 minut i ett relativt fel på 200 %. I tabell 1 

går också att utläsa hur tidtabellen har en lägre andel negativa fel. De väldigt få negativa 

felen hos tidtabellen skulle kunna förklaras med att tidtabellen utformas med 

konservativa tider för att resenärerna inte ska riskera att missa bussen. 

5.5.2 Horisontanalys 

Från den del av resultatet som undersöker prognosfelen ur ett horisontperspektiv går det 

att urskilja stora variationer vad gäller felens läge och spridning. Prognosernas 

medianfel och spridning är som lägst för korta horisonter. Detta resultat var relativt 

väntat med bakgrund i antagandet om att det är svårare att förutse händelser långt fram i 

tiden. Anmärkningsvärt är dock att förändringen hos såväl storleken på medianfelet som 

storleken på felens spridning sker under vissa horisonter. Både det 50- och 70 %-iga 

intervallens bredd är mer eller mindre konstant från 60 fram till 8 minuter före faktisk 

avgång för att sedan minska. Medianfelet är däremot någorlunda konstant för horisonter 

från 60 fram till ungefär 24 minuter där medianfelet sedan minskar.  

Ser man till hur träffsäkerheten förändras för de olika horisonterna är det också vid 

horisonten 24 minuter som träffsäkerheten börjar öka. En möjlig förklaring till detta 

mönster går att finna i figur 27 som visar graden av realtidsgenererad information för de 

olika horisonterna. I figuren syns nämligen hur prognoserna, från och med horisonten 

24 minuter, i större och större utsträckning grundar sig på realtidsgenererad information 

istället för tidtabellsangivelser. På samma sätt kan den låga graden av realtidsgenerad 

information för horisonter längre än 24 minuter även förklara varför medianfel och 

spridning hos prognoserna är mer eller mindre konstant för dessa horisonter. 

Prognoserna grundar sig i dessa fall på tidtabellen vars resulterande fel fördelar sig 

precis likadant för alla horisonter.   

Det kan även tyckas anmärkningsvärt att prognosernas träffsäkerhet sjunker för 

horisonter kortare än 2 minuter. Detta beteende kan rimligtvis förklaras av det kriterium 

som säger att den prognostiserade tidpunkten inte får vara tidigare än den i stunden 

aktuella tidpunkten. Detta medför till exempel att en prognos som observeras 1 minut 

innan den faktiska avgången endast klassificeras som träffsäker om prognosfelet är 

mellan -1 och +1. Resultatet visar således att detta är ett fenomen som förekommer för 

SL:s prognoser.  

5.5.3 Temporal analys 

Utifrån figur 17 i det temporala perspektivet tycks det inte finnas några avsevärda 

skillnader mellan de olika dagarna under studieperioden när det gäller medianfelet. 

Prognosernas medianfel är konsekvent något lägre än tidtabellens för alla dagar. Även 

träffsäkerheten hos prognoserna är konsekvent lika hög eller högre än tidtabellens för de 

olika dagarna.  
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De 90 %-iga intervallen och de separata lådagramen visar dock att det förekommer ett 

antal ovanligt stora fel under tisdagen den 21 februari. Dessa outliers kan förklaras av 

det förmodade busshaveri som tas upp i avsnitt 5.2.2. Utifrån lådagramen går det att 

urskilja vissa skillnader mellan prognoserna och tidtabellen gällande dessa outliers. För 

prognoserna förekommer ett antal negativa outliers vilket det inte gör för tidtabellen. 

Dessa negativa outliers motsvarar fall då en buss ”tagit ikapp” en försening vilken redan 

speglats i genererad prognos.  

Sett till de numeriska måtten för prognoserna över de olika dagarna är måndagen den 20 

februari extra intressant. Utifrån de numeriska måtten är måndagen den dag då 

prognosernas kvalitet rimligen kan anses vara högst. Den låga standardavvikelsen i 

kombination med ett medelfel nära 0 kan förklara den stora mängden små negativa fel. 

Träffsäkerheten påverkas inte av dessa negativa fel då de är mindre än 1 minut.  

5.5.4 Spatial analys 

I den del av resultatet där prognoserna studeras ur ett spatialt perspektiv beskrivs 

prognos- och tidtabellfel med hjälp av flera olika typer av visualiseringar. Det går att 

urskilja många likheter mellan prognoserna och tidtabellen. De båda 

informationskällornas medianfel och träffsäkerhet är i princip likadana för första halvan 

av linjen. Detta gäller även stoppstället Åvägen där det sker ett trendbrott i form av att 

medianfelet minskar och träffsäkerheten ökar. Detta är intressant men svårt att förklara 

utifrån graferna i resultatet. Betraktas däremot figur 10 i avsnitt 5.2.1 som beskriver 

linjen och stoppställenas geografiska placering, går det dock att urskilja att avståndet 

mellan stoppstället Åvägen och det föregående stoppstället är ovanligt långt. Möjligtvis 

är det så att bussen på denna sträcka i regel har möjlighet att ta igen tidigare försening, 

vilket skulle kunna förklara trendbrottet i resultatets grafer.  

Det kanske mest slående från det spatiala perspektivet är hur prognos- och tidtabellfel 

från att ha varit väldigt lika successivt skiljer sig åt längre ner på linjen. Tidtabellens 

medianfel fortsätter att öka från och med stoppstället Vreta Gårdsväg samtidigt som 

prognosernas medianfel minskar. På liknande sätt minskar tidtabellens träffsäkerhet 

snabbare än prognosernas redan från och med stoppstället Åvägen. Detta fenomen kan 

tolkas med hjälp av figur 28 vilken beskriver graden av realtidsgenererad information ur 

ett spatialt perspektiv. Denna visar hur prognoserna längs med linjen går från att visa 

samma information som tidtabellen till att successivt i högre grad baseras på 

realtidsgenererad information. Detta skulle kunna beskrivas som att prognoserna till 

skillnad från tidtabellen har möjlighet att i realtid kompensera för den försening som 

byggs upp längs med linjen. Tack vare detta håller prognoserna högre kvalitet för 

stoppställena på den sista halvan av linjen.   
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6. Sammanfattande diskussion och slutsatser 

6.1 Vilka faktorer bör beaktas vid en kvalitetsbedömning av 
bussprognoser? 

De teorier kring produktkvalitet som tagits del av i denna studie lägger stor vikt vid att 

varor och tjänster är en del av ett större erbjudande. Enligt dessa teorier kommer 

resenärernas kvalitetsupplevelse av bussprognoser alltså att grunda sig på en mängd 

olika aspekter eller så kallade kvalitetsdimensioner. För att bilda sig en fullständig 

förståelse för hur väl SL:s bussprognoser motsvarar resenärernas förväntningar skulle 

alla dessa olika aspekter i teorin alltså behöva undersökas. Samtidigt belyser 

kvalitetsforskningen att vissa dimensioner kan tänkas vara viktigare än andra beroende 

på vilken produkt som avses. Med dessa insikter i ryggen har vi gjort bedömningen att 

en utgångspunkt vid utvärdering av kvaliteten hos bussprognoser rimligen bör vara att 

studera själva informationen och framförallt dess precision.  

En viktig faktor som bör tas i beaktning vid en analys av prognosernas precision är att 

resenärerna har olika förväntningar på sena respektive tidiga prognosangivelser. 

Feltoleransen för sena prognosangivelser är lägre än för tidiga prognosangivelser. Detta 

motsvarar hur resenärerna förväntar sig att prognoserna inte skall få dem att missa 

bussen. Resultatet från den genomförda pilotstudien visar i detta hänseende att det 

förekom en överrepresentation mot tidiga prognosangivelser för den studerade 

busslinjen och tidperioden. Givet den spridning som också speglas av pilotstudiens 

resultat är denna skevhet positiv för kvaliteten då förhållandevis få resenärer kan antas 

ha missat bussen vid användandet av prognoser.  

Med stöd i tidigare forskning och exempel från omvärlden föreslår vi även ett antal 

perspektiv utifrån vilka prognosernas precision kan och bör studeras närmare för att 

avgöra kvaliteten. Då graden av precision hos prognoserna kan antas ha högre effekt i 

de situationer då resenärer reser med busslinjer där turtätheten är låg, bör också 

precisionen för busslinjer med sådana profiler studeras extra noga. Det finns också skäl 

till att studera om, och i så fall hur, prognosernas precision varierar mellan olika dagar 

och tider på dygnet. Prognosernas precision kan nämligen antas vara mer kritisk i de 

sammanhang där resenärerna har tider att passa, till exempel för resor till jobbet. Den 

genomförda pilotstudien baseras på en busslinje vars turtäthet rimligen kan betraktas 

som låg. Den studerade busslinjen trafikeras dessutom bara på vardagsmorgnarna. I 

denna bemärkelse är pilotstudien ett tydligt exempel på ovan nämnda perspektiv och 

resultatet speglar alltså också dessa situationer. Däremot har det på grund av dessa 

egenskaper inte varit möjligt att göra någon jämförelse mellan till exempel vardag och 

helgdag eller olika tider på dygnet.  

Utifrån resonemang kring hur bussprognoserna skapar värde och med stöd från tidigare 

exempel på utvärderingar av bussprognosers precision, anser vi att prognoserna bör 

jämföras med den statiska tidtabellen. Eftersom resenärerna i stort använder tidtabellen 
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och prognoser i samma syfte bör också prognoserna av denna anledning ha en högre 

precision för att kunna anses tillföra något värde överhuvudtaget. Pilotstudiens resultat 

visar att prognosernas precision var lika hög eller högre än tidtabellens för den aktuella 

busslinjen och tidperioden. Anmärkningsvärt är dock hur stor andel av prognoserna 

som, framförallt för horisonter längre ca 20 minuter och för linjens inledande 

stoppställen, egentligen visar precis samma information som den statiska tidtabellen. 

Detta behöver inte per definition utgöra låg kvalitet hos prognoserna. En 

realtidsgenererad prognos med ett fel på till exempel -2 är inte bättre än en prognos 

baserad på den statiska tidtabellen där felet är +1. Däremot kan man hävda att detta 

faktum undergräver hela konceptet och huruvida prognoserna verkligen kan kallas 

”realtidsinformation”.  

För att kunna avgöra hur väl prognosernas precision lever upp till resenärernas 

förväntningar är det slutligen viktigt att ha i åtanke att människor tolkar och tar till sig 

prognosinformation på olika sätt beroende på hur den presenteras. Aspekter gällande 

informationens presentation är i denna bemärkelse en viktig och intressant faktor och 

bör därför också beaktas vid i en kvalitetsbedömning av prognoserna. Som nämns i 

avsnitt 4.4 anser vi att det med tanke på SL:s systemkonfigurationer vore intressant att 

studera hur ofta det uppstår situationer då prognoserna säger ”Nu”, men att bussen inte 

befinner sig vid stoppstället. Detta eftersom detta rimligtvis bör påverka resenärernas 

kvalitetsupplevelse negativt. Tyvärr är detta en aspekt som fick utelämnas ur denna 

studie på grund av tidsbrist. 

6.2  Hur kan och bör kvaliteten mätas med hjälp av statistiska 
verktyg? 

Utifrån exempel från tidigare forskning och omvärld där bussprognosers precision har 

analyserats har ett antal statistiska mått och analysmetoder kunnat identifierats. Till 

grund för de statistiska måtten ligger beräkning av prognosfel som sedan aggregeras på 

olika sätt.  

I flera exempel analyseras prognosfelens precision utifrån läges- och spridningsmått 

som till exempel medelvärde och standardavvikelse. Denna typ av deskriptiva statistik 

är en vanligt förekommande och lämplig metod för att beskriva och analysera ett 

datamaterial. Då det inte finns några egentliga begränsningar i fråga om prognosfelens 

storlek anser vi att användandet av median tillsammans med kvantiler kan vara att 

föredra i fråga om att beskriva prognosfelens läge och spridning. Att det kan förekomma 

avvikande stora prognosfel är något som också stärks av den genomförda pilotstudien 

där det förekommer prognosfel på över 16 minuter. Att medelfelet påverkas av dessa 

stora prognosfel är också något som exemplifieras i pilotstudien. I pilotstudien 

presenteras läge och spridning i tabeller med numeriska mått och framförallt genom 

olika typer av visualiseringar. Det skall sägas att det förekommer flera figurer i 

pilotstudiens resultat som i stort sett visar samma sak. Dessa snarlika grafer 

inkluderades ändå i syfte att exemplifiera olika typer av visualisering. Vi vill dock 
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betona att det faktiskt kan bli för mycket av det goda och att allt för många figurer kan 

förvirra snarare än förklara. SL bör därför vid en framtida kvalitetsbedömning göra ett 

aktivt urval och fokusera på de typer av visualisering som de föredrar.  

Förutom analys med hjälp av läge och spridning framkom under litteraturstudien flera 

exempel där ”träffsäkerheten” hos prognoserna studerades. Principen är att prognoser 

med fel inom vissa fördefinierade gränser klassas som träffsäkra. Utifrån tidigare 

forskning kring resenärers feltolerans föreslår vi en undre gräns på -1 och en övre gräns 

+3 för att klassas som träffsäker. Den övre gränsen gäller med undantag för de fall då 

prognoshorisonten är mindre än 3. I dessa fall sätts istället den övre gränsen till den 

aktuella prognoshorisonten. Effekten av detta undantag går tydligt att se i den 

genomförda pilotstudien där träffsäkerheten sjunker drastiskt för prognoshorisonter 

lägre än 2 minuter. Det går såklart att diskutera huruvida denna typ av gränsdragning är 

lämplig och huruvida den verkligen speglar resenärernas uppfattning av kvaliteten.   

I de exempel från tidigare forskning som utvärderat olika prediktionsmodeller 

identifierades även ett ytterligare antal mått. Av dessa mått inkluderas MAE, RMSE, 

MPE och MAPE i den genomförda pilotstudien, se tabell 1, 2, 3, 4 och 5. Vid analys av 

pilotstudiens resultat upplevde vi det naturligt att använda dessa mått i syfte att stärka 

slutsatser som redan dragits utifrån de visualiseringar av prognosernas läge och 

spridning som tagits fram.  På samma sätt som för de olika typerna av visualisering 

speglar några av dessa mått ungefär samma egenskaper hos prognoserna. Vidare tror vi 

också att allt för många numeriska mått riskerar att förvirra snarare än förklara. Med 

bakgrund i detta anser vi att måtten MPE och MAPE gott kan utelämnas vid framtida 

kvalitetsbedömning inom SL. För att förstå hur prognosfelen förhåller sig till 

prognoshorisonten tycker vi det är bättre att utgå ifrån de visualiseringar som 

förekommer i avsnitt 5.4.2.  

6.3 Hur kan och bör en kvalitetsmätning genomföras i SL:s IT-
infrastruktur? 

Denna fråga besvarades indirekt genom de många beslut som var tvungna att tas i 

samband med genomförandet av pilotstudien. För att ta del av alla dessa beslut och 

avvägningar hänvisar vi därför till avsnitt 5.3. Nedan följer dock ett sammandrag av de 

aspekter av genomförandet som vi anser vara mest kritiska.  

För att komma så nära de verkliga avgångstiderna som möjligt samlades data för dessa 

in genom systemet Mobile Statistics. Prognosdata samlades å andra sidan in sent i 

systemkedjan för att på så sätt fånga de systemkonfigurationer och systematiska fel som 

också påverkar vilka prognoser som resenärerna faktiskt tar del av.  

Utifrån de prognosuppdateringar som slutligen samlats in för pilotstudiens aktuella 

busslinje och studieperiod skapades sedan prognosobservationer. Med 30 sekunders 

intervall bakåt i tiden skapades, för varje faktisk avgång som registrerats i Mobile 

Statistics, observationer av den information som i dessa tidpunkter skulle ha speglats i 
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SL:s realtidskanaler. För varje faktisk avgång gjordes 121 observationer vilket 

motsvarar en timme.  

Detta sätt att producera observationer av prognosuppdateringarna går såklart att 

diskutera. En följd av den metod som vi tillämpat är att det förekommer lika många 

observationer av prognoserna mellan 50 och 40 minuter före den faktiska avgången som 

mellan 15 och 5 minuter innan den faktiska avgången. Detta är förmodligen inte en 

optimal representation av verkligheten. Som pilotstudien visar är prognoserna mindre 

precisa för längre prognoshorisonter. Att vi valt att observera prognosuppdateringarna 

från och med en timme före faktisk avgång får i detta hänseende också konsekvenser för 

den övergripande precisionen, vilket man bör vara medveten om. Om mätningen istället 

baserats på observationspunkter för en halvtimmes tid hade prognosernas kvalitet sett 

bättre ut.  
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7. Vidare studier 

Den genomförda pilotstudien har gett en insikt i hur prognoskvalitet med hjälp av olika 

statistiska verktyg och perspektiv skulle kunna mätas. Då studieobjektet, busslinje 743, 

är en linje med förhållandevis låg turtäthet vore det intressant att även tillämpa samma 

mått och perspektiv på linjer med högre turtäthet. I en sådan studie skulle fokus kunna 

riktas mot att för de olika typerna av linjer identifiera eventuella skillnader i kvaliteten. 

En närmare analys av hur resenärernas förväntningar på prognoserna skiljer sig åt för de 

olika linjetyperna skulle även i en sådan studie kunna genomföras.  

Med bakgrund i SL:s möjlighet att generera bussprognoser från två olika system med 

olika prognosalgoritmer vore det intressant att utreda vilka skillnader som eventuellt 

finns mellan dessa. För att göra detta skulle två separata kvalitetsbedömningar enligt 

den metodik som presenterats i denna studie kunna göras för att sedan jämföras med 

varandra. För att kunna påvisa eventuell skillnad mellan algoritmerna skulle frågor 

rörande statistisk säkerställning behöva behandlas. En sådan typ av studie skulle även 

kunna jämföra kvaliteten hos prognoser genererade från en och samma algoritm, men 

med olika systemkonfigurationer.  

I denna studie har en konceptuell metodik för kvalitetsbedömning av bussprognoser 

tagits fram och tillämpats på en av busslinjerna i Stockholm. För att i förlängningen 

kunna tillämpa metodiken på samtliga av SL:s busslinjer skulle det vara intressant med 

en studie som ämnar utreda möjligheten för en fullskalig implementation av i SL:s 

systemarkitektur. I en sådan studie skulle tonvikten framförallt ligga på att utreda vilka 

IT-lösningar som skulle möjliggöra skalbar och kontinuerlig kvalitetsmätning. En 

möjlig utgångspunkt i en sådan studie skulle vara att studera begreppet statistisk 

processkontroll (SPC). 

Det finns också intressanta uppslag för framtida forskning gällande den metod som 

tillämpats för att skapa observationer av de tillgängliga prognosuppdateringarna. Till 

exempel skulle dessa kunna undersöka de mönster enligt vilka resenärer med tiden 

konsumerar prognosinformation fram till en bussavgång. Sådan information skulle 

potentiellt kunna förbättra den metodik vi tillämpat i denna studie så att den speglar 

verkligheten mer exakt.  

Slutligen vill vi återigen poängtera att denna studie har använt sig av tidigare forskning 

och litteratur för att etablera en förståelse för hur bussprognoser upplevs och bedöms av 

resenärer. Då litteraturen inte behandlade svenska resenärer skulle det vara intressant att 

närmare studera hur och utifrån vilka aspekter resenärer i just Stockholm bedömer 

bussprognosernas kvalitet. Som diskuterats i metoddiskussionen skulle detta vara 

möjligt genom exempelvis kvalitativa intervjuer eller enkätundersökningar. En sådan 

studie skulle också kunna användas för att stärka eller ifrågasätta de aspekter som denna 

studie identifierat som viktiga vid kvalitetsbedömning av SL:s prognoser.  
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Appendix A 

Tabell 4: Numeriska mått för prognoser - Stoppställen 

 

 Medelfel 

[s] 

Median

fel [s] 

Std 

[s] 

MAE 

[s] 

RMSE 

[s] 

MPE 

[%] 

MAPE 

[%] 

Träff-

säkra 

[%] 

Fel < 0 

[%] 

Skäcklinge 66 14 164 72 176 53 76 87 16 

Skäcklinge 

Gårdsv. 

131 84 167 138 212 4 51 82 3 

Lövholmenv. 154 127 171 160 230 23 35 78 3 

Toppv. 166 135 167 171 235 17 36 74 4 

Hålv. 180 151 171 187 248 21 40 66 6 

Passv. 189 169 174 197 257 11 39 60 8 

Åv. 141 106 227 154 267 5 47 78 13 

Samaritv. 160 131 228 170 278 11 33 67 9 

Tuna 175 159 235 188 293 9 37 57 13 

Vretarna 177 161 226 188 287 21 34 57 10 

Vreta gårdsv. 191 177 236 204 304 9 31 49 14 

Kvarnhagsv. 178 155 232 195 292 17 46 53 15 

Segersbyv. 178 147 229 194 290 22 36 55 14 

Albyv. 193 169 242 213 309 14 37 50 17 

Västbergav. 141 97 232 188 271 23 70 49 22 

Marievik 119 59 259 194 285 -23 62 46 35 
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Tabell 5: Numeriska mått för tidtabell - Stoppställen 

 

 Medelfel 

[s] 

Median

fel [s] 

Std 

[s] 

MAE 

[s] 

RMSE 

[s] 

MPE 

[%] 

MAPE 

[%] 

Träff-

säkra 

[%] 

Fel < 0 

[%] 

Skäcklinge 69 14 162 70 176 67 68 88 14 

Skäcklinge 

Gårdsv. 

139 93 163 139 214 136 136 84 0 

Lövholmenv. 167 128 167 167 236 162 162 79 0 

Toppv. 182 140 162 182 244 177 177 74 0 

Hålv. 203 163 162 203 260 198 198 65 0 

Passv. 218 174 162 218 272 212 212 58 0 

Åv. 176 126 246 177 302 171 172 79 2 

Samaritv. 201 144 249 201 320 195 195 63 0 

Tuna 231 177 255 231 344 225 225 51 2 

Vretarna 236 185 247 236 142 230 230 47 0 

Vreta gårdsv. 262 210 251 262 363 255 255 37 0 

Kvarnhagsv. 262 216 254 263 365 255 255 39 2 

Segersbyv. 263 226 254 264 365 256 257 40 4 

Albyv. 300 261 260 301 397 292 293 30 2 

Västbergav. 299 281 297 309 421 291 300 32 5 

Marievik 319 277 342 337 468 310 327 30 12 
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