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Abstract

"Easier, more frequently, quicker" - A statistical
analysis of travel changes when the bus system evolved
in Västerås
Mathias Högberg

This Degree Project aims to find out how 
the number of travelers changed in the 
public transport system in Västerås when 
the line network was redrawn in the 
project SmartKoll. For a start of this 
thesis, a description is given of the 
central parts of the redrawing of the line 
network and changes in the public 
transport system in Västerås. The data of 
the numbers of travelers before and after 
the redrawing constituted the first 
estimation of how the numbers of travelers 
has changed.

In order to explain the changes in the 
number of passengers, two factors are 
identified which are supported by the 
scientific research to be assumed to have 
an influence on the numbers of travelers. 
These influencing factors are headway and 
travel speed. The two factors are then 
used in a correlation analysis using both 
Pearson product-moment correlations and 
Spearman rank correlation. The correlation 
analysis is aimed to see if there is any 
significant correlation between the 
influencing factors and the number of 
passengers. Finally, this thesis contains 
a regression analysis that intends to 
develop mathematical models whose purpose 
is to describe the relationships between 
the changes of the two influencing factors 
and the number of passengers. 

The result showed that the number of 
passengers has increased by 7 percent, as 
an average of the areas. The influencing 
factor headway had a statistical 
significant correlation with the number of 
passengers and was thereby the factor that 
affected the numbers of travelers the 
most.
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Populärvetenskaplig beskrivning 

Kollektivtrafiken är en viktig del i en stads trafiksystem. Den ger förutsättningar för 

invånarna att röra sig över större områden och förutsättningarna för att hitta ett jobb 

eller utbilda sig blir större. Kollektivtrafiken är också viktig som en del i att minska 

klimatpåverkan då en resa med kollektivtrafik generellt ger en mindre klimatpåverkan 

än en motsvarande resa med bil.  

Detta examensarbete studerar hur resandet med kollektivtrafik i Västerås förändrats i 

och med projektet SmartKoll. Projektets grundmål var just att öka resandet med 

kollektivtrafik, men det skulle som projektets slogan också påvisar bli enklare att resa 

och att bussen skulle gå oftare och snabbare. Mina resultat visar att resandet ökade med 

7 procent i och med SmartKoll.  

För att förklara varför resandet förändrades identifierades två faktorer som med stöd i 

vetenskaplig forskning antas påverka antalet resenärer. Dessa två påverkande faktorer är 

hur ofta bussen går (antal turer/turtäthet) samt hur snabbt bussen kör (medelhastighet). 

Resultatet visar att antalet turer ökade med 18 procent totalt sett medan 

medelhastigheten sänktes med 12 procent.  

Nästa steg var att försöka hitta statistiska samband och matematiska modeller som 

kunde beskriva sambanden mellan de två påverkande faktorerna och antalet resenärer. 

Med samband menas i princip vad händer med antalet resenärer när en påverkande 

faktor ändras. Resultatet visade att det framförallt var antalet turer som hade ett starkt 

samband med antal resenärer. När antalet turer ökade så ökade även antalet resenärer. 

Det gick inte att se ett lika starkt samband mellan medelhastigheten och antalet 

resenärer. 

Dessa resultat kan användas för att beräkna bland annat utbudselasticitet, det vill säga 

hur antalet resenärer förändras när förutsättningarna för kollektivtrafiken förändras (till 

exempel i form av antalet turer). Det kan vara bra att använda för att se om en satsning 

på kollektivtrafik kommer ge avsedda effekter och utfall i form av hur resenärsantalet 

förändras. Därmed är en sådan här typ av forskning också viktig för att utvärdera hur väl 

en satsning inom kollektivtrafik faller ut, i detta fall om målen med projektet SmartKoll 

uppnåtts. 
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Förord  

Examensarbetet ingår i det tvärvetenskapliga civilingenjörsprogrammet System i 

Teknik och Samhälle (STS) vid Uppsala universitet. Programmet kombinerar tekniska 

och samhällsvetenskapliga/ humanistiska ämnesområden. Fokus ligger på analys och 

utveckling av komplexa tekniska system och de möjligheter och svårigheter som kan 

uppstå vid integrering av sådana i samhället. Ett tekniskt system som är integrerat i 

samhället kan kallas för ett sociotekniskt system. Ett kollektivtrafiksystem är ett 

sociotekniskt system där systemets tekniska bitar måste integreras med samhället och 

användarna av systemet, det vill säga resenärerna. Inom kollektivtrafiksystem samspelar 

en mängd ämnesområden såsom teknik, samhällsplanering, ekonomi, politik, miljö med 

mera. Detta gör kollektivtrafiksystem till ett typiskt sociotekniska system/STS-system. 

Jag vill inledningsvis passa på att tacka min ämnesgranskare Jesper Rydén för ett stort 

stöd under hela arbetet. Jag vill även tacka samtliga tjänstemän vid 

Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland, men framförallt min handledare 

Stig Johansson samt förvaltningschef Maria Linder för möjligheter och stöd. Ett stort 

tack även till trafikplanerare Kenneth Brattvik på AB Västerås Lokaltrafik.  

 

Mathias Högberg  
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1. Inledning 

Kollektivtrafikförvaltningen vid Landstinget Västmanland har som uppdrag att 

identifiera och möta medborgarnas behov av kollektivtrafik inom Västmanlands län 

samt över länsgränsen. Utifrån politiskt givna ramar ska kollektivtrafikförvaltningen 

tillhandahålla bästa möjliga service (Linder, 2013). Inom kollektivtrafikplanering är det 

därför centralt att utreda och föreslå hur man skapar en effektivare kollektivtrafik. 

Enligt Kollektivtrafikförvaltningens verksamhetsplan planeras kollektivtrafiken utefter 

följande strategier (Kollektivtrafikmyndigheten Västmanland, 2012): 

 god tillgänglighet för en väl fungerande arbetsmarknad samt för personer med 

funktionshinder, 

 resorna med kollektivtrafik ska vara långsiktigt hållbara genom att bidra till att 

minska den negativa miljöpåverkan, 

 resorna ska vara trygga och säkra, 

 det ska vara enkelt och attraktivt att resa med kollektivtrafik. 

En integrerad planering mellan trafik- och samhällsplanerare anses av 

Kollektivtrafikförvaltningen vara en central punkt för att genomföra strategierna. 

Utifrån detta blir det intressant att studera hur olika faktorer påverkar trafikplaneringen 

och särskilt hur trafikomläggningar av kollektivtrafiken påverkar strategierna i positiv 

riktning (Kollektivtrafikmyndigheten Västmanland, 2012).  

Kollektivtrafikförvaltningen har tillsammans med Västerås stad genomfört en 

busslinjeomläggning i Västerås genom projektet SmartKoll. Projektet innefattar den 

busslinjeomläggning som beslutades år 2010 och som implementerades under år 2013. 

Bussresandet har historiskt varit lågt relativt till stadens storlek och projektets stora mål 

var att få upp bussresandet i Västerås. Genom projektet ska kollektivtrafiken bli enklare 

samt gå oftare och snabbare. Eftersom det stora målet var att öka antalet bussresenärer 

blir resestatistik före och efter omläggningen en viktig del i utvärderingen av projektet. 

(Widén och Wulcan, 2011). 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Jag har genomfört examensarbetet inom civilingenjörsprogrammet System i Teknik och 

Samhälle vid Uppsala universitet hos Kollektivtrafikförvaltningen, Landstinget 

Västmanland. Examensarbetet är en del i utvärderingen av projektet SmartKoll. Syftet 

är dels att studera hur ett kollektivtrafiksystem planeras dels att ta fram en statistisk 

metodik för att kunna svara på huruvida resandet har förändrats i och med 

omläggningen av busslinjerna i Västerås. Även identifiering av ett antal faktorer som 

eventuellt kan påverka hur resandet förändras genomförs med hjälp av vetenskaplig 

teori som testas mot en eventuell förändring i antalet resenärer. Syftet är att finna 

eventuella statistiska samband mellan en förändring i resandet och förändringen hos de 

identifierade faktorerna genom både korrelations- och regressionsanalys. 
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Med dessa syften landar examensarbetets fyra huvudfrågor, samtliga med utgångspunkt 

i busslinjeomläggningen i Västerås, enligt följande: 

 Hur förändrades kollektivtrafiken i Västerås i form av utbud och 

linjesträckningar? 

 Hur har resandet förändrats? 

 Vilka faktorer, utifrån vetenskaplig teori och aktuell forskning, antas ha påverkat 

resandet? 

 Finns det något statistiskt samband mellan de påverkande faktorerna och 

resandet? 

1.2 Tillvägagångssätt 

Informationsinsamlingen för skrivandet av kapitel 2, 3, 4 och 5 har inhämtats genom 

rapporter, vetenskapliga artiklar och litteratur. Informationen kommer också till stor del 

genom samtal och diskussioner med examensarbetets ämnesgranskare vid Uppsala 

universitet samt med tjänstemän vid Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget 

Västmanland och vid AB Västerås Lokaltrafik. 

För att svara på den första frågeställningen, om hur kollektivtrafiken i Västerås 

förändrats, har jag tagit hjälp av det trycka material som finns runt projektet SmartKolls 

genomförande. Jag har också fört dialog samt intervjuat tjänstemän vid 

Kollektivtrafikförvaltningen och AB Västerås Lokaltrafik. För att svara på den andra 

frågeställningen, om hur bussresandet förändrats, har jag tagit del av resestatistik före 

och efter projektets start. Den tredje frågeställningen, som rör påverkande faktorer, har 

jag tagit vetenskaplig teori till hjälp. Ofta har även de vetenskapliga teorierna kunnat 

stödjas av de tjänstemän jag haft till hjälp under examensarbetets gång. För att svara på 

den sista frågeställningen, som rör sambanden mellan de påverkande faktorerna och 

resandet, har jag använt statistiska analysverktyg såsom korrelations- och 

regressionsanalyser och sedan jämfört de olika resultaten. 

1.3 Disposition 

Examensarbetet inleds med ett inledande kapitel. I kapitel 2 tas relevant 

kollektivtrafikforskning upp med grundläggande begreppsdefinitioner samt det 

nuvarande forskningsläget. Kapitel 3 är mera deskriptivt och beskriver hur 

kollektivtrafiken ser ut och fungerar i Västmanland och Västerås. Kapitlet innehåller 

även en genomgång av projektet SmartKoll. Min första frågeställning besvaras i 

huvudsak genom kapitel 3. 

I kapitel 4 tas sammanställningsmetoden och statistiska resultat upp. I detta kapitel 

besvaras frågeställning två och tre. Kapitel 5 syftar till att besvara frågeställning fyra, 

hur de förklarande variablerna hänger ihop med hur antalet påstigande sett ut och 

förändrats i och med omläggningen. I kapitlet genomförs två olika korrelationsanalyser 

samt försök att beskriva sambanden genom två olika regressionsmodeller. 
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Arbetet sammanfattas i kapitel 6 som innehåller en analys och diskussion av resultaten 

med slutsatser. I det avslutande kapitlet, kapitel 7, presenteras förslag till vidare 

forskning. 

Referenssamling samt ett appendix i två delar, med områdeskartor och R-utskrifter, 

återfinns allra sist. 

 

2. Viktiga begrepp och forskningsläge inom 
kollektivtrafik 

2.1 Grundläggande begrepp inom kollektivtrafiksystem 

Enligt SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys, definieras kollektivtrafik enligt 

följande:  

”Kollektivtrafik är i förväg organiserade, regelbundet tillgängliga 

transporter som erbjuds allmänheten eller en särskild personkrets enligt 

givna regler”1 

En kollektivtrafiklinje (transit line) består av både den infrastruktur som är nödvändig 

och den service som erbjuds med fordon som trafikerar en förbestämd stäckning med en 

förbestämd tidtabell. Själva infrastrukturen skiftar mycket beroende på viken typ av 

kollektivtrafik det är. För busslinjetrafik är det vanligaste att räkna in hållplatserna, men 

även i viss mån vägarna längs med linjen. Vägarna kan vara rena bussgator eller vara 

vanliga vägar där busstrafiken delar utrymmet med övrig trafik. Ett kollektivtrafiksystem 

(transit network) kan definieras som en uppsättning kollektivtrafiklinjer som är 

ihopkopplade med möjligheter till enkla byten mellan olika linjer (Vuchic, 2005). En 

hållplats (transit stop) är ett område längs en linje där det går att stiga på och av 

fordonen. Avstånden mellan två påföljande hållplatser längs med en kollektivtrafiklinje 

kallas för hållplatsavstånd (stop spacing) (White, 2009). De hållplatser som trafikeras 

av minst två linjer och där byten därmed blir möjliga kallas för bytespunkter (transit 

station) och har ofta mer bekvämligheter för passagerare än vanliga hållplatser, såsom 

ombordstigningsplattformar och biljettförsäljningsautomater (Vuchic, 2005). 

Användandet av kollektivtrafik kan mätas med ett passagerarflöde (passenger flow) och 

kan till exempel definieras med hjälp av en bestämd tidsenhet som 

p=passagerare/timme. Detta kan användas till att beskriva hur många som reser från en 

specifik hållplats, ett område eller en hel linje per tidsenhet.  Tidsenheten väljs ofta till 

timmar av praktiska skäl, bland annat som ett stöd vid läggandet av tidtabellen (Vuchic, 

2005). Tidtabellen läggs efter en turtäthet, det vill säga hur ofta bussarna ska gå. 

                                                           
1 Widlert, 2004 
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Turtätheten (headway), h, är tiden mellan det att två påföljande bussar passerar en given 

punkt, till exempel en hållplats, och mäts ofta i minuter. Turtätheter som är 6 minuter 

eller större kan för att förenkla för resenärerna läggas som multipler av 60, det vill säga 

60, 30, 20, 15, 12, 10, 7,5 och 6. Då kan bussarna gå samma klockslag varje timme och 

med en turtäthet på 10 minuter kan bussarna dessutom alltid åka vid samma slutsiffra på 

klockslaget, till exempel 07:11, 07:21, 07:31 och så vidare. Detta görs för att förenkla 

för resenären som inte ska behöva söka upp avgångstider i en tidtabell så ofta. Vid 

turtätheter mindre än 6 minuter behövs oftast inte en tidtabell alls utan bussarna kan gå 

med ett jämnt avstånd mellan sig. Ett annat sätt att mäta turtätheten på är 

servicefrekvensen f (frequency of service), som är en invers av turtätheten per timme, 

f=60/h, och blir alltså antal turer per timme (Vuchic, 2005). 

2.2 Restider 

En passagerares restid (travel time) är den tid som en individ reser och den kan räknas 

på flera olika sätt. Tiden för passageraren att ta sig till och från en hållplats kallas 

åtkomsttid (access time), ta, medan tiden som passageraren väntar på ett fordon vid 

hållplatsen kallas väntetid (waiting time), tw. Den tiden som en passagerare är ombord 

på ett fordon och därmed reser med kollektivtrafik kallas helt enkelt för restid ombord 

(on-line travel time), to, medan tiden för ett byte mellan olika linjer kallas för transfertid 

(transfer time), tf. Den totala resetiden, dörr till dörr, (origin-destination travel time), 

Tod, för resenären blir summan av dessa andra restider: 

Tod= ta+ tw+ to+ tf     (1) 

Alla restider mäts vanligen i minuter, eller alternativt i timmar (Vuchic, 2005). Restiden 

längs en linje påverkas av reshastigheten. Reshastigheten på en linje mäts ofta i en 

schemalagd hastighet, en förbestämd medelhastighet (travel speed), v, och mäts ofta i 

kilometer per timme (Vuchic, 2005). 

2.3 Styrning och planering av kollektivtrafiksystem 

För att kunna styra, planera och följa upp ett kollektivtrafiksystem på effektiva sätt 

behövs tillförlitlig data om skötseln och användningen av systemet. För styrning, 

planering och uppföljning behövs data inom flera olika områden inom ett 

kollektivtrafiksystem. Ett av områdena är data kring den fysiska statusen för linjer och 

faciliteter. Det kan till exempel innebära var hållplatser finns rent geografiskt, vilken 

service som finns tillgänglig vid dessa samt om allt fungerar som det ska. Det kan också 

innebära att ha data för var det finns olika skyltar, signaler och annat som hör till eller 

påverkar systemet. Ett annat område som är viktigt är fordonsdata. Det är en fördel att 

ha data för till exempel design, prestanda, lastkapacitet, storlek, ålder, slitage, 

haverihistorik med mera. Med dessa data kan trafikoperatörer ha koll på vilka fordon 

som ska köras på vilken linje och tur samt när det är dags att serva eller byta ut fordon. 

Det är även nödvändigt med data för hur själva driften av linjerna går. Det behövs data 

för bland annat medelhastigheter för fordonen, hur länge de står stilla och hur ofta de 
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följer tidtabellen. Det är även bra att veta hur det ser ut med hastighetsgränser, 

trafiksignaler och hur annan trafik påverkar kollektivtrafiken längs med linjen. För att 

bland annat kunna lägga resurseffektiva tidtabeller behövs data för passagerares 

ombord- och avstigningar längs en linje med passagerarvolym samt hur denna 

fluktuerar med tiden (till exempel under en dag). Datainfångningen kan göras genom till 

exempel kundundersökningar, observationer, mätningar och räkningar (Vuchic, 2005).  

2.4 Behovet av kollektivtrafik och trafikplaneringsmässiga 
utmaningar 

För att trafikplanerare ska kunna schemalägga tidtabeller är det viktigt att kunna 

uppskatta resebehovet (transit demand). Resebehovet kan definieras som den mängden 

resenärer som är villiga att betala för den tillgängliga servicen. Det går också att 

definiera ett potentiellt resebehov med de individer som skulle betala för 

kollektivtrafiken om det fanns ett för individen bättre utbud, prissättning med mera. 

Detta betyder alltså att behovet av kollektivtrafikservice förändras i takt med att utbudet 

och priset ändras (Vuchic, 2005). 

Huruvida en person väljer att åka kollektivtrafik eller transportera sig på annat sätt beror 

på en mängd faktorer. Kollektivtrafiken, såsom buss och tåg, konkurrerar i individens 

val av transportmetod mot en mängd andra metoder, vanligast bil, cykel och gång. 

Faktorer för kollektivtrafiken som kan påverka en persons beslut kan bland annat vara 

avstånd till hållplats för både start och mål, turtäthet på linjen, förseningsgrad, restid, 

pris, komfort och krav på byten. Flera av dessa faktorer går att jämföra direkt med 

kollektivtrafikens konkurrenter och alla transportmetoder har sina för- och nackdelar. 

Konkurrensfaktorerna skiljer sig också från system till system. En av anledningarna till 

att kollektivtrafikens andel är större i större städer jämfört med mindre är för att 

kollektivtrafikens för- och nackdelar överväger konkurrenternas för- och nackdelar. Det 

kan till exempel vara fördelaktigt för en individ att åka kollektivt i en stor stad jämfört 

med att köra bil eftersom bilen har nackdelar såsom trafikköer och brist på 

parkeringsplatser samtidigt som kollektivtrafiken kan ha egna filer/spår och förtur i 

trafikkorsningar samtidigt som personen dessutom slipper söka upp en parkeringsplats.  

Individens värderingar och kultur kan också styra val av transportmetod och det är 

vanligt att invanda mönster är svåra att bryta (Vuchic, 2005). 

Den rumsliga fördelningen av resbehovet beror på hur staden och naturen är formad och 

var stadens olika funktioner finns. Ett högt resebehov finns till områden där många 

antingen arbetar eller vill besöka såsom affärer och fritidsaktiviteter samt såklart till 

områden där det bor många människor. Många städer är utformade med en stadskärna, 

ett Central Business District, där det finns en hög koncentration av affärer och kontor, 

medan bostäderna är utspridda runt omkring. Därför skapas det ofta ett starkt resebehov 

från bostadsområdena in till centrum.  Även andra områden såsom industriområden och 

externa shoppingcentrum har ett starkt resebehov till och från bostadsområdena. 

Kollektivtrafiklinjer inom en stad förläggs ofta från ytterområde med till exempel 
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industri genom bostadsområden och in till centrum. När flera olika sådana linjer läggs 

in till centrum blir linjekartan formad som en stjärna med centrum i mitten. Detta är 

framförallt vanligt i medelstora städer. I större städer skapas ofta mindre centrum med 

ett stort resbehov som kan göra att kollektivtrafiklinjer behöver dras även till och mellan 

dessa, och linjekartan blir därmed mer komplex. När ett kollektivtrafiksystem blir mer 

och mer komplext sammansatt blir det också mer komplext att planera så att byten 

mellan linjer vid bytespunkter fungerar på ett effektivt och tillfredställande sätt. 

Fungerar inte byten på ett bra sätt kommer kollektivtrafikens attraktivitet att minska 

(Vuchic, 2005). 

Än mer avancerad blir planeringen när nationella och regionala kollektivtrafiklinjer och 

-system ska samplaneras med lokala. Det innebär att de olika färdmedlen inom 

kollektivtrafiken också måste samplaneras, bland annat buss, tåg och flyg. Den lokala 

kollektivtrafiken i en stad måste anpassas till den kollektivtrafik som kommer in från 

andra städer. Ett smidigt byte mellan lokal och regional kollektivtrafik är av stor vikt för 

kollektivtrafikens attraktionskraft gentemot långdistanspendlare. Detta medför att större 

pendlingsrelationer bör ha kollektivtrafik som är anpassad på ett bra sätt mot behoven, 

dels bra kommunikationer mellan städerna men också med vidare byten inom städerna 

med den lokala kollektivtrafiken. Samplanering blir också viktigare ju lägre turtätheten 

är (Vuchic, 2005). Regional kollektivtrafik är av stor vikt för en stad som vill vara en 

del i en integrerad region, bland annat för att knyta ihop olika arbetsmarknadsområden. 

Den leder till regionförstoring och i slutändan en integrerad och funktionell region där 

det går att bo i en stad och arbeta eller studera i en annan. För att den regionala 

kollektivtrafiken ska fungera behövs därmed samplanering med den lokala 

kollektivtrafiken (Westholm, Amcoff, m.fl., 2008).  

2.5 Kollektivtrafikens forskningsläge och tidigare forskning 

Forskningen kring kollektivtrafik rör många delar av kollektivtrafiksystemet och 

forskningsläget är svåröverblickbart. Viss forskning handlar om hur och varför 

människor väljer kollektivtrafik framför andra transportmedel (i form av enkelhet, god 

tillgänglighet, säkerhet, med mera) och hur kollektivtrafiksystem kan utformas för att få 

snabba och effektiva resor som går enligt tidtabell. Detta avsnitt har framförallt en 

ambition att översiktligt beskriva forskningsläget inom bussteknik och 

kollektivtrafiksystem. 

En stor konferens som samlar forskare och verksamma inom kollektivtrafikbranschen 

från hela världen är Conference of advanced systems for public transport, CASPT. 

Konferensen uppmanar till samarbete och idéutbyte som utvecklar kollektivtrafiken. År 

2012 hölls forskarkonferensen i Santiago, Chile, 2012 och under 2015 i Rotterdam, 

Nederländerna (CASPT, 2015). Under konferensen hålls många föreläsningar och 

seminarier kring utvecklingen av moderna kollektivtrafiksystem. Ämnen som tas upp 

under konferensen rör bland annat planeringen av kollektivtrafiksystemen med bland 

annat linjedragning, bytespunkter/resecentrum, planering av tidtabeller. Konferenserna 
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tar också upp driftaspekter av kollektivtrafik såsom övervakning, trafikledning, 

information till resenärer och förseningsminimering (CASPT, 2015).  

Mycket av den aktuella akademiska forskningen går ut på att utveckla tekniska 

stödsystem som kan hjälpa kollektivtrafikhuvudmän att ta fram beslutsunderlag till 

politiker och för att huvudmän lättare ska kunna utvärdera och utveckla systemen. De 

tekniska stödsystemen hjälper också resenärerna att få en enkel och bekväm resa med 

enkla sätt att ta till sig information och köpa biljett. En ytterligare viktig process är 

utvecklingen av infrastruktur som förbättrar bussarnas framkomlighet. Det kan ske i 

form av signalprioritering, egna körfält eller till och med bus rapid transit-system, BRT-

system. VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är nationellt ledande inom 

forskning av kollektivtrafiken (Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2015). 

Gällande information till resenärer så har Lakshmipathy och Panjagal (2011) skrivit en 

forskningsartikel rörande avancerade system för realtidsinformation till resenärer. Att ge 

realtidsinformation till resenärerna är god service och bidrar till resans enkelhet. Det ska 

vara enkelt att veta hur lång tid det är kvar tills bussen kommer till hållplatsen eller hur 

länge och hur många hållplatser det är kvar innan resenärer ska kliva av. Förutom att ha 

information om när nästa buss går är det också viktigt att information kring hur 

resenären skaffar sig en biljett. Att ha information tillgängligt även på offentliga platser 

såsom torg och gallerior eller på stora arbetsplatser bidrar förutom god service till 

resenärerna även till att kollektivtrafik kan ses som ett naturligt alternativ 

(Lakshmipathy och Panjagal, 2011). 

En annan viktig aspekt som även hör ihop med information ut till resenärerna är hur 

utformningen av bytespunkter eller resecentrum är. Enligt Ceder, Chowdhury, m.fl. 

(2013) är just tiden som resenären inte är ombord extra betungande och sänker 

kollektivtrafikens attraktionskraft. Därmed behöver kollektivtrafiksystemen ha 

effektiva, snabba och enkla byten. Den tid som ändå går till byten bör göras så bekväm 

för resenären som möjligt. Forskning visar att det är betydelsefullt att satsa på korta 

gångavstånd, bra och lättillgänglig information, sittplatser, ställe att värma sig på och 

annan bekvämlighet. Ett effektivt resecentrum är angeläget i en stad med många in- och 

utpendlare. Vid resecentrumet byter många resenärer från regionala till lokala 

transportmedel. Därför får också resecentrumet en nyckelroll i stadens plats och i 

regionen samt därmed också för hela stadens ekonomiska utveckling (Westholm, 

Amcoff, m.fl., 2008). En viktig sak rörande regionalt resande är att samma biljett kan 

gälla både för de regionala resor som de lokala, vilket ger smidiga byten däremellan. 

Detta är viktigt både ur ett ekonomiskt och enkelhetsperspektiv för resenären att 

kollektivtrafikhuvudmän och transportslag samverkar. För att kollektivtrafiken ska ha 

en hög attraktivitet vid regionala resor behövs ett ”hela resan”-perspektiv menar 

Golinska och Hajdul (2012). 

Golinska och Hajdul (2012) trycker på vikten av att bygga och planera städer med 

kollektivtrafik i åtanke och gärna i huvudfokus samt tidigt i planprocesserna. De menar 

att det är viktigt att bygga bostäder, arbetsplatser och service tätbebyggt och i 
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kollektivtrafiknära lägen. Kollektivtrafiken blir effektiv om många bor, arbetar och rör 

sig nära hållplatserna. En tät stad bidrar till att fler väljer kollektivtrafiken framför bilen, 

men även till att förenkla för gång- och cykeltrafikanter. När fler väljer kollektivtrafiken 

kan också turtätheten höjas vilket ytterligare ökar kollektivtrafikens attraktivitet. Snabba 

och täta turer ger goda förutsättningar för en framgångsrik kollektivtrafik (Golinska och 

Hajdul, 2012). Det bidrar även till att göra transporterna totalt sett och framförallt 

kollektivtrafiken ekonomiskt hållbar och effektiv (Martinez, Mauttone, m.fl., (2014). En 

tät stad med god kollektivtrafik bidrar också till att tillgängligheten till staden blir 

större. Fuglsang, Hansen, m.fl., (2011) har gjort en studie kring hur kollektivtrafik kan 

användas för att utveckla tillgängligheten i urbana områden. Det finns enligt VTI ett 

samband mellan god tillgänglighet och ekonomisk utveckling (Holmgren och Svensson, 

2012). Därmed kan ett välfungerande kollektivtrafiksystem också leda till ekonomisk 

tillväxt. 

Ett problem som forskare tagit upp är problemet med att bussar klumpas ihop längs med 

linjer med hög turtäthet. Bland annat har Moreira, Ferreira, m.fl. (2012), Bernstein, 

Eberlein, m.fl. (2001) och Daganzo (2009) tagit upp detta problem och gett olika förslag 

på lösningar. Problemet uppstår framförallt på linjer med täta turer, med minst en buss 

var tionde minut, eftersom resenärer går till hållplatsen mer slumpmässigt utspritt då. 

Problemet kan förklaras med att en buss blir försenad av till exempel extra många 

påstigande vid en hållplats. Den kommer då att gå efter tidtabellstiden och därmed 

kommer den att ha fler att plocka upp vid varje hållplats än om den hade gått i tid. 

Därmed blir bussen ännu mer sen. Buss nummer två kommer istället ha allt färre att 

plocka upp, eftersom den första bussen redan har plockat upp dem. Därmed kommer 

buss nummer två köra snabbare än normalt och ibland även hinna ikapp den första 

bussen. Detta leder till en ostabil turtäthet och dålig regularitet (Moreira, Ferreira, m.fl., 

2012). Vid ett sådant tillfälle kan bussarna bli hopklumpade med en ojämn fördelning 

av resenärer mellan bussarna. Ofta blir då också buss nummer tre försenad eftersom 

buss nummer två har kört snabbare än den skulle och inte plockat upp alla resenärer 

som den skulle om den kört enligt tidtabell. Samma process fortlöper då för buss 

nummer tre och fyra som för buss nummer ett och två. Enligt denna princip kommer 

bussarna då att köra hopklumpade två och två. Turtätheten kan då ses som halverad med 

en kostnad för bussarna som kvarstår som för den ursprungliga turtätheten. 

Ett vanligt sätt att förhindra hopklumpning av bussar är att införa reglertider på olika 

hållplatser längs med linjen (Daganzo och Pilachowski, 2009). Det innebär att bussen 

har fler fasta avgångstider än enbart vid start. På reglerhållplatserna införs extratid i 

tidtabellen som ska kompensera för eventuella förseningar. Om bussen har kört snabbt 

får den vänta in tidtabellen vid reglerhållplatsen. Har bussen istället blivit sen har den 

lite tid att ta på vid reglerhållplatserna som förhoppningsvis ska täcka förseningarna. 

Reglertiderna bygger alltså in eventuella förseningar redan i tidtabellen.  

Reglertider på fasta reglerhållplatser är inte något som stöds nämnvärt i forskningen. 

Det anses av flera forskare som en ineffektiv metod för att minimera förseningar och 
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förhindra hopklumpning. Bland andra Daganzo (2012) anser att en dynamisk reglertid 

är effektivare än en förbestämd och inbyggd reglertid. Målet med den dynamiska 

reglertiden är att hålla bussarna på jämna tidsavstånd och därmed få en stabil regularitet. 

Den baseras på realtidsinformation av hur bussarna längs med linjen ligger i tidsavstånd 

i förhållande till varandra. Bussarna kan då hållas kvar vid vissa dynamiska 

reglerhållplatser ifall det skulle behövas. Som underlag för beslutet behövs alltså 

realtidsdata, men även data för hur snabbt bussen kör i genomsnitt och helst också 

realtidsdata för trafiken i övrigt. Beslutet tas av en trafikledare och/eller genom ett 

dataprogram som beräknar när bussen får köra och när den ska vänta. 

Istället för dynamiska reglertider på speciella reglerhållplatser förespråkar Daganzo 

(2012) och Bernstein, Eberlein, m.fl. (2001) istället en kontinuerlig dynamisk metod för 

att hålla bussarna på jämna och stabila tidsavstånd. Det innebär att bussarna, istället för 

att stå och vänta, anpassar sin fart efter hur de övriga bussarna längs med linjen kör. 

Detta kräver avancerade dataprogram som hela tiden löser det optimeringsproblem som 

uppstår när programmet försöker hålla så jämna tidsavstånd som det går. Samtliga 

bussars hastighet anpassas genom programmet för att hålla så hög hastighet som möjligt 

med så små skillnader i tidsavstånd mellan bussarna som möjligt. Moreira, Ferreira, 

m.fl. (2012) nämner också att det är viktigt att hitta punkter längs med linjen där 

förseningar ofta uppstår och sedan försöka lösa detta genom till exempel ombyggnad av 

trafiksystemet i området eller införa extratid i tidtabellen. 

Ett lyckat exempel på dynamiska reglertider hittas i Stockholm hos Storstockholms 

Lokaltrafik (SL) på deras stadslinje 1. Där har forskare från Kungliga Tekniska 

Högskolan (KTH) utvecklat en teknik för att hjälpa förarna att hålla isär bussarna längs 

med linjen genom en dator som signalerar till föraren att köra fortare (om möjligt) eller 

långsammare beroende på hur de kringliggande fordonen befinner sig. Försöket har 

visat sig vara lyckat med färre hopklumpningar, stabilare regularitet och kortare 

väntetider för resenärerna (Larsson, 2012).  

 

3. Kollektivtrafiken i Västmanland och Västerås 

3.1 Kollektivtrafikförvaltningen och –myndigheten Landstinget 
Västmanland 

Kollektivtrafikförvaltningen bedriver och utvecklar kollektivtrafiken i Västmanlands län 

samt den länsöverskridande kollektivtrafiken. Huvuduppdraget är att utgå från 

medborgarnas behov av kollektivtrafik samt att se till så att kollektivtrafiken är 

samhällsnyttig. Förvaltningen ska bedriva en så effektiv kollektivtrafik som möjligt 

inom de ekonomiska ramarna som finns. Med detta menas att kollektivtrafiken ska 

knyta samman marknader för boende, arbete, utbildning, service och fritid, både inom 
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länet och över länsgränsen. Följande utgångspunkter definierar det ansvar 

kollektivtrafikförvaltningen har (Linder, 2012):  

Kollektivtrafiken i Västmanland ska… 

 vara strategiskt viktig, 

 användas för att bidra till regional tillväxt genom regionförstoring och ett mer 

långsiktigt hållbart transportsystem i hela regionen, 

 ingå i ett storregionalt samarbete inom kollektivtrafik i Östra Mellansverige, 

 erbjuda ett konkurrenskraftigt utbud och alternativ gentemot bil, 

 möjliggöra att olika delar av länet kan samspela med och förstärka varandra, 

 sätta resenären i centrum, främja integration och vara tillgänglig för 

funktionshindrade, 

 vara en gemensam angelägenhet för både landstiget och kommunerna, 

 planeras och utföras på ett resurseffektivt sätt. 

Dessa utgångspunkter stämmer väl överens med de nationella transportmålen som 

riksdagen beslutade år 2009. De nationella målen består i korthet av att säkerställa en 

samhällsekonomisk effektiv och långsiktig transportförsörjning för medborgare och 

näringsliv i hela landet. Transportsystemet ska vara tillgängligt för alla och bidra till 

utvecklingskraft, både i stad och i landsbygd (Riksdagen, 2012).  

Kollektivtrafikmyndigheten Landstinget Västmanland skapades 1 januari 2012 och har 

fullt ansvar för kollektivtrafiken i länet (Landstinget Västmanland, 2014). Myndigheten 

planerar och tar beslut som rör kollektivtrafiken och har fått sitt uppdrag av Landstinget 

Västmanland och de västmanländska kommunerna tillsammans. Till myndigheten finns 

en kollektivtrafiknämnd som består av sju politiker från Landstinget samt en beredning 

med representanter från kommunerna i länet (Linder, 2012). Bildandet av 

Kollektivtrafikmyndigheten har bidragit till ett mer projektstyrt arbetssätt (Linder, 

2013). 

Innan övergången till myndighet satte Västmanlands lokaltrafik år 2008, tillsammans 

med övriga kollektivtrafikbranschen i Sverige, ett mål om att fördubbla 

kollektivtrafikens marknadsandel fram till 2020 (Svensk Kollektivtrafik, 2014). Bakom 

beslutet och ambitionerna står bland annat flera intresseorganisationer; Svensk 

Kollektivtrafik, Svenska Bussbranschens Riksförbund, Branschföreningen 

tågoperatörerna, Svenska Taxiförbundet samt Sveriges Kommuner och Landsting. 

Kollektivtrafikförvaltningens egna mål för att bidra till det nationella fördubblingsmålet 

är att öka kollektivtrafikresandet med 3 procent per år från 2011 till 2020. 

3.2 Ambitioner för kollektivtrafiken i Västerås 

Kollektivtrafiken inom Västerås tätort består av ett antal stadslinjer samt några 

kompletterande servicelinjer. Kollektivtrafikresandet i tätorten låg på ungefär 6 miljoner 

resor per år under 2006-2009. De senaste åren har resandet gått upp till runt 7 miljoner 
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resor per år.2 Om målet med ökat kollektivtrafikresande med 3 procent per år uppfylls 

kommer resandet med kollektivtrafik i Västerås tätort vara 8,6 miljoner resor år 2015 

och 11,2 miljoner resor år 2020. En utveckling av resandet från runt 6 miljoner resor per 

år under perioden 2008-2009 till siffran på 11,2 miljoner resor år 2020 följer i princip 

fördubblingsmålet (Linder, 2012).  

Västerås är Sveriges femte största tätort (Statistiska centralbyrån, 2013), men 

kollektivtrafikresandet i tätorten (stadstrafiken) hamnar inte topp tio bland Sveriges 

städer. Mindre tätorter än Västerås, till exempel Jönköping och Helsingborg, har mer än 

dubbelt så många resande i sin stadstrafik. Förklaringen kan vara att dessa städer har 

satsat mer än Västerås på att öka sitt kollektivtrafikresande. Helsingborg har lagt ner 

stora resurser på att utveckla sin kollektivtrafik, bland annat genom en förbättrad 

turtäthet och delvis nya linjedragningar. Helsingborg har nått resultat med sina 

satsningar. Resandet ökade från 8 miljoner resor år 2005 till 11 miljoner resor år 2010 

(Widén och Wulcan, 2011). Det är dock till viss del problematiskt och svårt att jämföra 

olika städer endast med parametern antal påstigande resenärer. Olika städer har olika 

behov och förutsättningar. Till exempel ligger Helsingborg i västra delen av Skåne där 

avståndet mellan kommuner och tätorter är relativt sett litet. Skånes geografi ger 

sannolikt större förutsättningar för arbete i annan kommun. Detta gör också att behovet 

av kollektivtrafik mellan tätorter blir större, vilket i sin tur bidrar till att behovet inom 

tätorten också bli större då människorna måste ta sig till och från resecentrumen. 

3.3 SmartKoll 

SmartKoll är projektnamnet för det projekt för busstrafiken i Västerås som genomfördes 

år 2013 och bland annat innebar en omläggningen av busslinjerna med rakare 

linjesträckningen och tätare turer. 

3.3.1 Bakgrund 

SmartKoll-projektet startade upp år 2008 med det övergripande syftet att öka 

kollektivtrafikresandet i Västerås stad. Bakom projektet står bland annat Västerås stad, 

Kollektivtrafikförvaltningen vid Landstinget Västmanland och trafikbolaget AB 

Västerås lokaltrafik (de som kör bussarna i kollektivtrafiken i Västerås). En stor del av 

arbetet inom projektet har inriktats på linjesträckningar, ökat utbud och förbättrad 

infrastruktur, men även på att nå ut med mer och bättre information till kunderna 

(Widén och Wulcan, 2011). Projektets slogan är ”Enklare, oftare, snabbare”, vilket fått 

bilda grund för namnet på detta examensarbete. Med denna slogan menas att det ska 

vara enklare att resa med kollektivtrafiken samtidigt som bussarna ska gå oftare och ta 

en genare, snabbare väg (Widén och Wulcan, 2011). 

                                                           
2 Antalet resor med kollektivtrafiken i Västerås tätort har beräknats genom att slå ihop antalet resor som 

gjorts med busskort, där resorna registreras ombord på bussen, med antalet sålda enkelbiljetter med sms, 

kortköp ombord samt förköp hos ombud eller i automater. 
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I projektets slutrapport konstaterades att det behövs ett förändringsarbete som leder till 

en hållbar och modern kollektivtrafik med ett bra utbud för att få till en ökning i antalet 

resande. Följande är projektet SmartKoll:s effektmål: 

”Att öka resandet med kollektivtrafik i tätorten, med 40 procent fram till 

2015 jämfört med 2009 års nivå”.3  

När de nationella transportmålen förs ner på Västerås, och där SmartKoll-projektet 

implementeras, så ska kollektivtrafiken bidra med att (Widén och Wulcan, 2011): 

 minska trängseln på gatorna, 

 avlasta centrum från biltrafik och parkerade bilar, 

 förbättra luftkvalitén lokalt, 

 vara en del i klimatförbättrande åtgärder, 

 förbättra tillgängligheten till staden för alla. 

I rapporten framförs att Västerås måste arbeta för att vara en stad som i första hand är 

till för människorna och inte bilen. Andelen resor med bil ska inte öka. För att uppnå 

detta behöver fler åka kollektivt och staden måste därför erbjuda ett hållbart och 

attraktivt alternativ för persontransporter, både lokalt och regionalt. Detta är enligt 

Widén och Wulcan (2011) viktigt för både människorna och näringslivet och bidrar till 

att staden blir både trivsam och växande. 

Projektet SmartKoll har lett fram till en större omläggning av busslinjerna i Västerås 

kommun. Linjerna delas upp i tre olika kategorier:  

 stadslinje inom Västerås tätort, 

 servicelinjer (kompletteringslinjer) inom Västerås tätort, 

 förortslinjer inom Västerås kommun. 

En synpunkt som fördes fram i rapporten var att införa samtliga linjeändringar inom 

Västerås kommun samtidigt. Detta för att de olika linjerna är uppbyggda för att 

komplettera varandra, men även för att bussresenärerna skulle slippa flera förändringar 

över tid (Widén och Wulcan, 2011). 

Utformningen av busslinjerna baseras på ett antal nyckelord eller ledord, till exempel 

enkelt, snabbt, modernt, högkvalitativt, hög tillgänglighet. Initialt kretsade arbetet kring 

just dessa nyckelord för att de ansågs kunna bidra till att omläggningen av trafiken 

medförde att kollektivtrafiken blev mer attraktiv med nya resenärer som följd. 

Ambitionen var att locka nya resenärer bland de som innan omläggningen rest med bil 

och att samtliga medborgare ska se bussen som ett alternativ. Hög tillgänglighet sågs 

som en av de viktigare punkterna och som innebär att utformningen av trafiken ska vara 

anpassad för alla, men framförallt inriktad på att underlätta för barn, ungdomar, äldre 

och funktionshindrade. För att nå målet om en hög tillgänglighet identifierades att 

                                                           
3 Widén och Wulcan, 2011 
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fordon och hållplatser behöver vara bättre anpassade för alla människor och att 

information till resenärerna ska vara lättillgänglig och enkel att förstå (Widén och 

Wulcan, 2011). 

Enligt Widén och Wulcan (2011) finns det flera viktiga faktorer för att få en attraktiv 

kollektivtrafik och få personer att välja buss framför bil. Restiden är en central faktor 

för de flesta. För att få bilister att välja kollektivtrafik bör restidskvoten buss/bil inte 

överstiga 1,4, det vill säga att en resa med buss går maximalt 40 procent långsammare 

än motsvarande resa med bil. Här räknas dock endast restid ombord (Widén och 

Wulcan, 2011). Som tidigare nämnt, i kapitel 2.2, består restiden med kollektivtrafik 

även av restid till och från hållplatsen, väntetid på bussen samt eventuell bytestid mellan 

olika kollektivtrafiklinjer. Därför blir den verkliga restidskvoten ännu sämre ur 

kollektivtrafikens synvinkel. 

En viktig del för att få snabbare bussresor är att stoppen blir färre och körvägen rakare. 

Att försöka få bussen att stanna så sällan som möjligt innefattar dels att minimera 

antalet onödiga stopp såsom stopp vid väjningsplikter, trafikljus och köer, men 

innefattar också att antalet hållplatser i vissa fall minskar. Med färre antal hållplatser i 

ett område är det fler personer som får längre att gå. Den längre gångvägen 

kompenseras med att linjerna istället får högre turtäthet, högre kvalitet vid hållplatserna 

samt att bussresan går snabbare. Andra viktiga faktorer för att få ett ökat kollektivt 

resande med buss är säkerhet, trygghet och tillgänglighet för alla (Widén och Wulcan, 

2011). Dessa faktorer stämmer väl överens med de som Vuchic (2005), kapitel 2.4, 

menar är viktiga för valet av kollektivtrafik framför dess konkurrenter.  

Enkelhet är ytterligare en viktig faktor. Det ska vara enkelt att åka buss om bussen ska 

kunna konkurrera med bilen. Enkelheten innebär bland annat (Widén och Wulcan, 

2011): 

 enkelt utbud – styva tidtabeller, det vill säga att bussen avgår samma minuttal 

varje timme, 

 så tätt utbud som möjligt, det vill säga att turtätheten är så hög som det är 

möjligt och rimligt att ha, 

 enkla linjesträckningar, inga onödiga avvikelser, 

 enkel trafikering, det vill säga alltid samma linjenummer (tidigare var det olika 

för dag- och nattbussar), 

 enkelt att betala, 

 enkel och tydlig information, 

 enkelt att hitta information. 

För att locka nya kunder är det enligt Widén och Wulcan (2011) viktigt att produkten 

kollektivtrafik och stadsbussarna i Västerås ses som någon positivt. Marknadsföring och 

kommunikation om fördelarna och enkelhet med att åka buss är viktigt för att få 

uppmärksamhet för att ge tjänsten ett positiv intryck hos medborgarna. 
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För att få en effektiv och attraktiv kollektivtrafik behöver den samplaneras med den 

övriga samhällsplaneringen. Detta gäller framförallt hur kollektivtrafiken prioriteras 

gentemot bilen samt att kollektivtrafiken är en självklar del i planeringen av staden med 

planeringen av ny bebyggelse och nya stadsdelsområden. Kollektivtrafiken ska vara 

lättillgänglig. 

3.3.2 Linjedragning och linjekartor 

Den nya planeringen av omläggningen av busslinjenätet i Västerås har fokus på 

linjedragningarna. Stadslinjerna ska vara stomlinjer som kör en så rak väg som möjligt. 

Denna planering öppnar också upp för möjligheter till spårtrafikering i framtiden 

(Widén och Wulcan, 2011). Huvudprincipen för kollektivtrafiken är enkelhet. Det 

innebär att följande kriterier ska uppfyllas (Widén och Wulcan, 2011): 

 samma linjer trafikeras alla dagar, 

 linjerna har alltid samma körvägar, 

 linjerna har ett bra utbud med jämna turintervall. 

En ytterligare förenkling är att linjerna har samma tidtabell och därmed samma turtäthet 

på linjerna året runt (förutom två månader under sommaren då utbudet är lägre), detta 

trots att resandet är högre under vintern. Utbudet på varje linje baseras på 

befolkningstäthet och antal arbetsplatser i linjens upptagningsområde. Områden med 

fler boende och många arbetsplatser får tätare trafik än de med längre befolkningstäthet 

och färre antal arbetsplatser (Widén och Wulcan, 2011). 

Stadslinjerna är stommen i Västerås tätorts trafiksystem, övriga linjer fungerar som 

komplement. Det är omläggningen av stadslinjerna som är i huvudfokus i detta 

examensarbete. Resandestatistiken som används i arbetet finns endast tillgängligt för 

stadslinjerna. För att göra stadslinjerna attraktiva behövs snabba resor och därmed 

behövdes även linjesträckningarna göras rakare, med färre stopp. Dessutom behöver 

bussarnas prioritet i trafiken öka.  

Följande punkter för utvecklingen av stadslinjer sattes upp inför projektet (Widén och 

Wulcan, 2011):  

Utvecklingen ska bidra till att… 

 prioritera bussen framför bilen, 

 utveckla hållplatserna och servicen runt dem, 

 fortsätta förbättra tillgängligheten, 

 utveckla marknad, information och försäljning, 

 ändra attityden till kollektivtrafiken, 

 nybyggnation skall prioriteras till stråk inom upptagningsområdet för en 

stadslinje eller dit en stadslinje enkelt kan förlängas. 
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Linjedragningen hade det gamla linjesystemet som utgångspunkt. Om många av de 

gamla hållplatslägena kunde användas sågs det som något positivt ur en ekonomisk 

synvinkel. Linjedragningen valdes ut genom att ha så raka sträckningar som möjligt, 

men samtidigt ha hållplatser nära så många hem, arbetsplatser och annan service som 

möjligt. Utgångspunkten är att det ska gå enkelt och snabbt att ta sig från A till B och 

bussarna ska gå så ofta att det går att resa under en större del av dygnet. Antalet linjer 

begränsades så mycket som möjligt med fortsatt bra yttäckning på linjerna. Detta för att 

kunna ha så hög turtäthet som möjligt. Resultatet blev sju busslinjer som täcker samtliga 

Västerås tätorts stadsdelar på ett tillfredställande sätt. 

Kartor för hur busslinjerna såg ut före och efter busslinjeomläggningen kan ses i figur 1 

respektive figur 2. 

Skillnaderna före och efter busslinjeomläggningen är tydliga. Efter omläggningen har 

de olika linjerna förutom nya linjenummer även fått en tillhörande färg, till exempel 

”gröna linjen”. Möjligheten till byten mellan olika linjer fanns före omläggningen, men 

i princip var det endast i centrum som ett byte var möjligt i det som Vuchic (2005) 

kallar för bytespunkter. 

Ett exempel på den genare linjedragningen hos de nya stadslinjerna kan ses hos linje 1 

västerifrån (röd linje), se figur 2. Denna kan jämföras med motsvarade linjedragning 

innan omläggningen, figur 1. Den nya linjen är rakare och med tydliga markeringar för 

hållplatser och bytespunkter. 
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Figur 1: Västerås stadslinjer innan busslinjeomläggningen. 
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Figur 2: Västerås stadslinjer efter busslinjeomläggningen. 

För att förenkla för resenärer finns även en förenklad kartvariant utan stadskartan med 

vägar och bebyggd miljö under linjerna, se figur 3. Med de nya linjerna samt kartorna är 

det lättare att hitta namnet på den hållplats resenärer ska resa till eller ifrån. Vissa stora 

målpunkter, såsom sjukhuset eller olika handelsområden, är utmärkta på den kartan 

(Widén och Wulcan, 2011). Den genomgående idén om att göra det enkelt för resenärer 

att resa syns även i tidtabellen där färgerna följer med linjen. Det finns också kartor 

utritade för respektive linje var för sig (Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget 

Västmanland, 2013). 

 
Figur 3: Västerås stadslinjer, ”tunnelbanekarta”. 

 

Stadslinjenätet i Västerås är uppdelat i sju linjer. Alla linjerna möts vid Västerås 

centralstation. Linje 1-6 möts även vid korsningen Stora gatan-Vasagatan. Från dessa 

två stora knutpunkter i centrum går linjerna ut i alla riktningar. Linje 1-6 har två 

sträckningar ut från centrum medan linje 7 bara har en. Det innebär alltså att det finns 

13 stadslinjesträckningar ut från Västerås centrum. Denna typ av stjärnformat 

linjesystem med linjer utgående från ett centrum och med bytesmöjligheter i centrumet 

har valts för att det tidigare resmönstret och resebehovet (med buss) ansågs vara resor 

till och från centrum, alternativt resor med centrum som en naturlig bytespunkt. 

Problemet med denna typ av linjesystem är att det ofta tar långt tid att åka från 

ytterområde till ytterområde. De flesta linjerna har en blandning av bostadsområden, 
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arbetsplatsområden och fritidsområden längs linjen. De stora arbetsplatsområdena 

Tunbytorp, Stenby, Finnslätten, Lasarettet och Hacksta har varsin stadslinje. 

Handelsområdena Erisklund och Hälla har också varsin stadslinje (Widén och Wulcan, 

2011). 

De nya stadslinjerna går enligt följande sträckning (Kollektivtrafikförvaltningen 

Landstinget Västmanland, 2013): 

 Linje 1: Bjurhovda-Lasarettet-Centrum-Bäckby-Skälby 

 Linje 2: Norra Gryta-Centrum-Hamre-Björnö 

 Linje 3: Erikslund-Råby-Centrum-Viksäng-Flygplatsen 

 Linje 4: Brottberga-Vallby-Centrum-Finnslätten 

 Linje 5: Tunbytorp-Gideonsberg-Centrum-Klockartorp-Hälla 

 Linje 6: Rönnby-Tunby-Centrum-Stenby-Finnslätten 

 Linje 7: Centralstationen-Hacksta 

Stadslinjerna trafikerar hela linjerna alla dagar och hela trafikdygnet. Trafikdygnet är 

måndag-torsdag 04:30-00:30, fredag 04:30-03:30, lördag 05:30-03:30 och söndag 

06:00-00:30. Det innebär att trafiken på stadslinjerna är igång 143,5 av veckans 168 

timmar.  

Turtätheten på de olika linjerna går att finna i tidtabellen för busstrafiken i Västerås och 

är uppdelade i fem olika turtätheter, 7,5-, 10-, 15-, 30- och 60-minuterstrafik. Linjerna 

har störst utbud mellan 06:00 och 18:00, där vissa linjer har extra hög trafik mellan 

ungefär 06:30-09:00 och 14:00-18:00. Både före och efter 06:00 och 18:00 har linjerna 

sämre utbud med färre avgångar. Vid högtrafik har linje 1 och 2 7,5-minuterstrafik, 

förutom sträckningen mot Björnö på linje 2 som har 15-minuterstrafik (varannan buss 

från Norra Gryta fortsätter mot Björnö). Linje 3 och 4 har 10-minuterstrafik, linje 5 och 

6 har 15-minuterstrafik och slutligen har linje 7 30-minuterstrafik vid högtrafik. 

Enligt uppskattningar och beräkningar som genomförts kommer resandet med 

kollektivtrafik öka och på sikt, framåt 2020, kommer utbudet behöva ökas ytterligare 

för att klara den ökade efterfrågan. SmartKoll-projektet ska enligt Widén och Wulcan 

(2011) medföra att bussresandet ökar med 40 procent från 2009 års nivå fram till 2015 i 

Västerås tätort. Samtidigt kommer bilresandet inom tätorten minska med ungefär 2 

procent och hela projektet ska generera en tydlig samhällsekonomisk vinst (Widén och 

Wulcan, 2011). 

Stadslinjenätet ska ha ett upptagningsområde som täcker de flesta bostäder, 

arbetsplatser samt fritidsaktivitetsområden inom tätorten. Att stora delar av staden täcks 

in av stadslinjerna är viktigt eftersom faktorn avstånd till hållplats är en av de viktigaste 

faktorerna för att få personer att välja kollektivtrafik framför dess konkurrenter (Vuchic, 

2005). Samtidigt som upptagningsområdet är viktigt är det också av stor vikt att bussen 

inte stannar för ofta eftersom restiden, en annan viktig faktor, då kan bli för lång jämfört 

med andra trafikslag (Vuchic, 2005). Detta gör att avstånden mellan hållplatserna blir en 
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avvägning gentemot hur snabb körtid en busslinje ska ha, samtidigt som resenärerna 

inte vill behöva gå för långt till busshållplatsen (White, 2009). 

I figur 4 syns de olika hållplatserna i Västerås tätort med beräknade 

upptagningsområden markerade av en streckad cirkel runt hållplatsen. De röda 

punkterna är hållplatser till en Stadslinje, de gula är de kompletterade hållplatserna hos 

servicelinjerna och den blåa är en hållplats för en förortslinje. Stadslinjehållplatserna 

kan även vara hållplatser för service- och förortslinjer, därför ser vi endast en 

förortslinjehållplats på kartan. Den streckade cirkeln, som ska motsvara 

upptagningsområdet till den hållplatsen, har en radie på 500 meter. Detta betyder alltså 

att resenärer förväntas gå upp till 500 meter för att komma till en hållplats. Att räkna på 

ett gångavstånd på upp till 500 meter till hållplatsen stöds även av White (2009) för 

resor som en restid på ungefär 15 minuter (för kollektivtrafikens del av resan). Det går 

att se att stora delar av staden täcks av upptagningsområdescirklarna med 500-meters 

radie i figur 4. 

 

 
Figur 4: Busshållplatsernas upptagningsområde i Västerås efter 

busslinjeomläggningen. 
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4. Sammanställning av data och resultat av 
beskrivande statistik 

4.1 Statistiska avgränsningar 

För att kunna svara på frågan hur resandet förändrats i och med omläggningen av 

busslinjenätet i Västerås tätort behövs resestatistik. Ett av sätten att mäta antalet 

resande, det enda som finns tillgängligt, som går att studera ner på hållplats- och turnivå 

är automatisk trafikanträkning, ATR. ATR är en teknik som samlar in statistik genom 

en sensor som placeras ovanför dörrarna till bussen. Sensorn känner av när en person 

stiger på eller av bussen. Ett citat hämtat från tillverkaren: 

”Sensorerna använder sig av den senaste tekniken för att känna av en 

passagerare, vilket garanterar optimal noggrannhet.” 4 

Med ATR installerat på bussarna kan således antalet passagerare som stiger på och av 

vid en specifik hållplats mätas. Mätningar längs en hel busslinje ger svar på hur många 

som åker med turen samt hur hög belastningen är, det vill säga hur många som är 

ombord på bussen, längs olika delar av linjen.  

Av de runt 60 bussarna som används i stadstrafiken i Västerås har 19 stycken ATR-

utrustning installerad. Detta betyder alltså att ungefär en tredjedel av alla turer har körts 

med ATR-buss vilket innebär att det saknas ATR-statistik för runt två tredjedelar av 

turerna. Det går alltså endast att studera vad som hänt med resenärsflöden på specifika 

hållplatser när det körts ATR-buss. Detta skapar ett problem vid jämförelse av hur 

resandet har förändrats i och med busslinjeomläggningen. Denna jämförelse hade 

naturligtvis blivit betydligt lättare och mer tillförlitlig om samtliga bussar hade haft 

ATR-utrustning, före och efter omläggningen. Kollektivtrafikförvaltningen försökte 

komma runt detta problem genom att fokusera mätningarna till vissa områden vissa 

veckor och mäta samma område samma vecka både före och efter omläggningen. Dessa 

fokusmätningar med att vissa områden mäts vissa veckor innebär i korthet att så många 

ATR-bussar som möjligt ska köras där mätningarna ska fokuseras. Ett område 

definieras här som ett antal hållplatser utefter en linje och innebär i princip att området 

runt dessa hållplatser blir hållplatsernas upptagningsområde. Antalet hållplatser inom ett 

område är från tre upp till sju.  

Anledningen till att det är områden som utgör fokus och inte hela linjer hänger samman 

med att linjesträckningarna ändrades i omläggningen. Framförallt är det ändarna på 

linjerna som skiljer sig åt före och efter omläggningen, men även till viss del 

annorlunda körsträckor. Olika områden längs samma nya linje kan ha legat längs två 

olika linjer tidigare. Dessa två områden blir då svåra att få fram tillräckligt med ATR-

statistik för under samma vecka. 

                                                           
4 AB Thoreb, 2014 
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Det är ATR-statistiken som jag använder för att beräkna förändringar i resande före 

jämfört med efter busslinjeomläggningen. I och med fokusveckorna med respektive 

områden väljs vissa områden ut som fokusobjekt i detta arbete. Utgångspunkt vid val av 

områden har varit relativt stora bostadsområden, att de har haft ett relativt högt 

bussresande och att de är lättmätta i form av att upptagningsområden bedöms tillhöra en 

eller maximalt två busslinjer. Detta har bidragit till att de valda områdena ligger lite 

avsides eller isolerat mot andra bostadsområden i närheten. Detta minskar risken för 

mätfel när resenärer som tillhör upptagningsområdet reser med en annan linje än den 

som mäts. Ligger området, linjemässigt sätt, relativt avsides både före och efter 

omläggningen blir det lättare att se hur förändringen i resandet sett ut. De valda 

områdena och dess fokusveckor följer i tabell 1. 

 

Tabell 1: De utvalda områdena, dess fokusveckor samt linjer före och efter 

busslinjeomläggningen. 

Område Vecka 

Linje/Linjer 

2012 

Linje 

2013 

Råby 38 14, 15 3 

Bäckby 39 11, 15 1 

Hammarby 39 11 1 

Pettersberg 40 12 4 

Viksäng 45 15 3 

Bjurhovda 46 12 1 

Rönnby 49 18 6 

Gryta 50 17, 19 2 

 

 

I tabell 1 visar också linjenumren som betjänade områdena före och efter omläggningen. 

Där syns också att tre områden; Råby, Bäckby och Gryta, hade två linjer inom sitt 

upptagningsområde innan omläggningen som efter omläggningen blev till en linje. I 

Figur 5 syns de olika områdena som tas upp i tabell 1. Områdena och dess tillhörande 

hållplatser är inringade med röda ovaler på den linjekarta som gäller efter 

omläggningen. 
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Figur 5: De utvalda områdena markerade med en rödfärgad cirkel. 
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Förutom avgränsningen med områden och fokusveckor för mätning finns även en 

avgränsning i tid, det vill säga tid på dygnet för mätning. Det största antalet resande 

samlat under en tidsperiod sker under vardagsmorgnar när många personer reser med 

kollektivtrafiken till arbete eller skola. Dessutom sker resandet under vardagsmorgnar 

ofta på samma sätt varje vardag det vill säga att en person ofta åker samma tid och 

samma linje och sträcka varje dag. Därmed blir vardagsmorgnar den period under 

veckan där resandet är störst men också mest stabilt. Jämförelsen blir med denna 

avgränsning till stor del en jämförelse i hur många som reser till sin dagssyssla med 

buss före och efter omläggningen. Med avgränsningen har fokus varit att studera 

resandet vardagsmorgnar mellan klockan 06:00 och 08:59.  

Eftersom jämförelsen syftar till att fånga resandet till arbete och skola från områdena är 

antalet påstigande från områdets hållplatser intressant. Därmed avgränsas också antalet 

avstigande i området bort. Den absolut största mängden resenärer från områdena under 

morgontimmarna reser mot centrum eller via centrum till skolor och arbetsplatser i 

ytterområden. Det är således enbart antalet resenärer i riktning mot centrum från 

områdena som studeras. Resande mot centrum innebär att det också enbart är intressant 

att studera de påstigande i områdena. 

De statistiska avgränsningarna sammanfattas i följande punkter: 

 ATR-statistik, 

 åtta utvalda områden, 

 olika områden har olika fokusveckor där mätningarna görs. Dessa sker samma 

vecka för ett område under hösten både år 2012 och 2013, det vill säga både före 

och efter omläggningen, 

 endast påstigande i riktning mot centrum under vardagsmorgnar mäts mellan 

06:00 och 08:59. 

Anledningen till att dessa avgränsningar införs i studien är för att få en rimlig mängd 

mätdata att hantera och bearbeta, men urvalet har gjorts med en utgångspunkt om att 

kunna återspegla förändringar i resandet före respektive efter omläggningen. 

Vardagsmorgnar har valts ut för att resandet för en specifik tur ligger relativt stabilt från 

dag till dag. Det medför att det lättare går att uppskatta data även för de turer som inte 

körts med en ATR-buss. 

 

4.2 Statistisk sammanställningsmetodik 

4.2.1 ATR-data 

Informationen för ATR-statistiken hämtas upp i bussarnas ATR-sensorer i varje dörr, 

både framdörren och bakre dörr(ar). Informationen lagras sedan i en databas där 

informationen sedan kan hämtas i önskat format. Det dataattribut hos ATR-statistiken 
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som valts är alltså antalet påstigande. Förutom antalet påstigande vid varje hållplats 

registreras även: 

 antal avstigande, 

 datum, 

 linjenummer, 

 turnummer, 

 buss-ID, 

 tid för ankomst till hållplats, 

 tid som bussen står still vid hållplats, 

 tidsskillnad mot tidtabell, alltså om bussen lämnar hållplatsen försenad eller för 

tidig. 

Detta gör att det enkelt går att sortera fram de hållplatser och de tider och dagar som ska 

sammanställas.  

4.2.2 Metodik för sammanställning för statistik på hållplatsnivå 

De olika områdena har mellan tre och sju hållplatser och det går mellan nio och 28 turer 

från områdena mellan 06:00 och 08:59. Detta går att se i tabell 2. 

 

Tabell 2: De utvalda områdena med respektive fokusvecka, antalet turer samt antalet 

hållplatser både före och efter busslinjeomläggningen. 

Område Mätvecka Antal turer kl. 06-09 Antal hållplatser 

    2012 2013 2012 2013 

Råby 38 23 18 6 3 

Bäckby 39 22 24 12 5 

Hammarby 39 11 24 4 4 

Pettersberg 40 14 18 4 4 

Viksäng 45 14 18 4 4 

Bjurhovda 46 16 24 6 6 

Rönnby 49 9 12 5 5 

Gryta 50 28 24 13 7 

Summering   137 162 54 38 

 

 

Turerna och linjerna innebär att de olika områdena kommer att ha lite olika mängd data. 

Rönnby som hade nio turer år 2012 mellan klockan 06:00 och 08:59 kommer med de 

fem vardagarna att ge 45 (5*9) möjliga mätpunkter per hållplats. De fyra områdena, 

Bäckby, Hammarby, Bjurhovda och Gryta, som hade 24 turer under de tre 

morgontimmarna år 2013 kommer med samma princip ha 120 möjliga mätpunkter per 

hållplats. Två av områdena, Råby och Gryta, som trafikerades av två linjer innan 
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omläggningen har fått ett sämre utbud, det vill säga färre turer under morgonen när två 

linjer blev en. Bäckby som också trafikerades av två linjer innan omläggningen har trots 

att två linjer blivit en fått ett högre utbud. Det totala antalet turer innan omläggningen 

var 137 stycken under en vardagsmorgon för de åtta områdena. Efter omläggningen 

höjdes detta till 162 turer totalt, vilket motsvarar en ökning med 18 procent.  

Antalet turer per dag påverkar, som tidigare nämnts, hur stor andel mätdata som 

erhålles, men även huruvida ATR-bussarna faktiskt kör där det är schemalagt att de ska 

göra. Tyvärr saknas statistik ibland för en hel dag, trots fokusveckor för mätning, 

beroende på att ATR-bussarna körts på fel linje. Hur stor andel mätdata som finns 

tillgängligt visas i tabell 3. 

Det fanns lika många ATR-bussar år 2012 som år 2013. Samtidigt har antalet turer som 

är med i sammanställningen av data för områdena ökat med 18 procent. Detta innebär 

att förväntan var en lite sämre andel mätdata för år 2013 jämfört med år 2012. Så blev 

även fallet, vilket syns i tabell 3. Skillnaden här är dock lite större än vad som kunde 

förväntas. Det beror sannolikt på att ATR-bussarna körts på fel linje fler gånger år 2013 

än år 2012. 

 

Tabell 3: Den procentuella andelen mätdata i respektive område både före och efter 

busslinjeomläggningen. 

Områden 
Procentuell andel 

mätdata 

  2012 2013 

Råby 65 % 38 % 

Bäckby 62 % 21 % 

Hammarby 60 % 18 % 

Pettersberg 63 % 34 % 

Viksäng 70 % 54 % 

Bjurhovda 68 % 56 % 

Rönnby 62 % 22 % 

Gryta  46 % 54 % 

Totalt 62 % 37 % 

 

 

I undersökningen används som sagt mätdata i form av antal påstigande vid de olika 

hållplatserna. Denna statistik sammanställs i en tabell över de olika turerna och dagarna 

där antalet påstigande en viss tur och dag sätts in på rätt plats. Ett exempel på en sådan 

tabell för påstigandestatistiken för en hållplats kan ses i tabell 4. Det är bra för vidare 

läsning att ha i minnet att beskrivningarna gäller för en hållplats. Tabell 4 är en 

exempeltabell som innehåller sju turer med avgångstider mellan 07:02 och 08:02. 
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Turtätheten ligger här på 10 minuter och det skulle under de tre morgontimmarna ge 

totalt 18 turer. 

 

Tabell 4: Exempeltabell för påstigandestatistiken per hållplats.  
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07:02 2 4 3 1 2 

07:12 1 2   3 1 

07:22 1   2     

07:32 3   3 1 2 

07:42   2   2 0 

07:52 3   2 1   

08:02 2 3 4   3 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

 

 

I detta fall, mellan 07:02 och 08:02, finns det totalt 25 mätdata av totalt 35 möjliga 

mätdata (fem dagar, sju turer). Det ger 71 procent mätdata, vilket i jämförelse med de 

verkliga mätdatat är ett bra utfall. De mätdata som finns är i tabell 4 representerade av 

en siffra i en vit ruta som representerar antalet påstigande vid den hållplatsen den dagen 

och turen. Det är alltså de turer som körts med ATR-buss. De platser som är gulfärgade 

är de turer och dagar där det saknas mätdata och därmed en tur som körts utan ATR-

buss. De tre punkterna längst upp och längst ner i tabellen symboliserar att tabellen 

fortsätter både uppåt och nedåt och att detta bara är ett urklipp ur en större tabell med 

hela det avgränsade tidsintervallet, 06:00-08:59. 

4.2.3 Utökning av mätdata 

Tabell 3, kapitel 4.2.2 visar att flera områden har jämförelsevis låga andelar mätdata. 

För att få mer tillförlitlig data fanns ett önskemål från Kollektivtrafikförvaltningen att 

ha minst 50 procent mätdata bland områdena. Det är sex områden som ligger under 50 

procent, för antingen 2013 eller både 2012 och 2013. För att få upp andelen mätdata till 

50 procent tas även statistik från veckor före och efter fokusveckan med. Först tas 

statistik in från en vecka före och en vecka efter. Ifall det redan finns ett ”riktigt” 

mätdata från fokusveckan på en plats tas inte den eventuella utökade statistiken med. 

Det betyder alltså att statistiken för hållplatserna utökas på de ställen, alltså de turer och 

dagar, där det saknas mätdata från fokusveckan med eventuella data som finns från 

veckan innan eller efter. Om en tur och dag får nytt mätdata, det vill säga antalet 

påstigande, från både veckan före och efter läggs ett medelvärde av dessa två in, 

avrundat uppåt till närmsta heltal. Det betyder alltså att om vi får ett utökat mätvärde 
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med siffran 2 för en vecka innan och 3 för veckan efter på en tur och dag ges alltså 

svaret från medelvärdet av 2 och 3. Det utökade mätvärdet blir då: 

 
2+3

2
= 2,5 ≈ 3         (2) 

Efter eventuella utökningar med en vecka före och efter är klar beräknas en ny andel 

mätdata fram. Är denna fortfarande under 50 procent utökas mätdata med två veckor 

före och två veckor efter efter fokusveckan. Det blir samma princip här med att det bara 

läggs in utökat värde om det inte finns mätdata från fokusveckan eller från den första 

utökningen med en vecka före och efter. Ett exempel på en tabell med utökad mätdata 

före och efter fokusveckan kan ses i tabell 5 (ej samma siffror som exemplet innan där 

andelen mätdata redan var över 50 procent). 

 

Tabell 5: Påstigandetabell med utökning av antalet mätveckor. 
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07:02 2 4   1 2 

07:12   2   3   

07:22 1   2     

07:32 3     1 2 

07:42   2   2 0 

07:52 3   2 1   

08:02   3 4   3 

…
 

…
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…
 

…
 

 

 

I tabell 5 är de vita rutorna precis som tidigare de riktiga mätdatat från fokusveckan. De 

gröna och de blåa är nya mätdata, från en respektive två veckor ifrån fokusveckan. De 

gula rutorna är som tidigare de turer och dagar då det fortfarande, även efter utökningen 

av mätdatat, fattas mätdata. Dessa tal får ett uppskattat värde som beskrivs i nästa 

kapitel, kapitel 4.2.4. 

I tabell 6 är de områden och år där det gjorts en utökning av mängden mätdata 

markerade med gul bakgrundsfärg. Det går också att se med hur många veckor före och 

efter som det utökade mätdatat är hämtat ifrån. En 1:a betyder att mätdata är hämtat från 

en vecka innan och efter fokusveckan. För till exempel Gryta 2012 står det ”1 resp. 2” 

vilket betyder att den ena av linjerna behövde 1 vecka före och efter samt att den andra 

behövde två för att komma upp i minst 50 procent mätdata var för sig.  
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Tabell 6: Andelen mätdata för de olika områdena innan och efter utökning. 

Områden 
Procentuell andel 

mätdata innan utökning 

Procentuell andel 

mätdata efter utökning 

Utökat med antal 

veckor före/efter 

  2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Råby 65 38 65 67   1 

Bäckby 62 21 62 57   2 

Hammarby 60 18 60 54   2 

Pettersberg 63 34 63 54   2 

Viksäng 70 54 70 54     

Bjurhovda 68 56 68 56     

Rönnby 62 22 62 52   2 

Gryta  46 54 52 54 1 resp. 2   

Totalt 62 37 63 56 1 resp. 2 9 

 

 

Den genomsnittliga andelen mätdata för områdena är efter utökningen 63 procent för år 

2012 och 56 procent för år 2013. Det saknas alltså fortfarande ungefär 37 procent 

mätdata för 2012 och 44 procent mätdata för 2013.  

4.2.4 Interpolation – uppskattning av antalet påstigande 

Detta kapitel tar fram en interpolationsmetodik för att fylla ut de datapunkter som 

fortfarande efter utökningen av data fortfarande saknar mätdata. Genom interpolation 

kommer det därmed att sättas in uppskattade tal för antalet påstigande på de platser 

(dagar och turer) i statistiken där mätdata saknas. Att hitta en sådan statistisk metod som 

passar för denna typ av data var svårt. Det krävdes att en egen interpolationsmetod togs 

fram som kunde uppskatta tal i denna typ av datamängd. Vid genomförandet av detta 

behövdes sakkunskap om hur datamängden fungerar, bland annat hur resandet samma 

tur ser ut olika dagar och hur lika de närliggande turerna kan förväntas vara varandra. 

Jag tog råd av Kenneth Brattvik, trafikplanerare vid åkeriet ABVL som kör bussarna i 

Västerås stad. Med hjälp av Brattviks erfarenhet och synpunkter kunde en 

interpolationsmodell utformas som hade som mål att uppskatta resandet på turer där 

bussarna körde utan ATR-utrustning.  

Som tidigare nämnts ligger resandet under vardagsmorgnar relativt lika över dagarna. 

Samma personer förefaller resa med samma tur samtliga dagar. Detta innebär att det inte 

spelar någon roll om det till exempel är tisdag eller torsdag som mätning görs, resandet 

förväntas se lika ut varje vardag. Detta blir den första premissen för en uppskattning av 

mätdata som saknas. Om det exempelvis saknas ett mätvärde för turer tisdag och fredag 

en vecka borde de mätdata som finns för den turen måndag, onsdag och torsdag kunna 

ge en uppfattning om hur resandet förväntas vara de dagar då mätdata fattas. Ligger 

antalet påstigande en tur på 5, 4 respektive 7 för måndag, onsdag respektive torsdag kan 
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vi intuitivt tänka oss att resandet tisdag och fredag samma vecka ligger i samma 

storleksordning, säg runt 5 påstigande.  

För vissa områden finns det tyvärr turer där det helt saknas mätdata för en tur. Då 

behöver även turerna före och efter den aktuella vara med i en uppskattning. Turer i 

närheten av den aktuella turen kan under morgonen förväntas ha åtminstone likartat 

antal påstigande och kan därför vara med. Hur många turer före och efter som ska få 

påverka en uppskattning är en avvägningsfråga. Ju längre bort från den aktuella turen 

desto mindre lika kommer antalet resenärer vara. Samtidigt är det bra om så många tal 

som möjligt får vara med i en uppskattning. En uppskattning kan bli dålig om den bara 

har en eller ett fåtal mätdata att ta hänsyn till. Dessutom kan detta minska påverkan av 

extremtal på uppskattningen såsom om en skolklass kliver på bussen en dag och det 

råkar vara den turens enda mätdata den veckan som därmed drar upp antalet resenärer 

oproportionerligt mycket.  

Efter avvägning med trafikplanerare Brattvik beslutades att maximalt två turer före och 

efter får vara med och påverka en uppskattning. Detta trots att olika områden och linjer 

har olika turtäthet där två turer bort kan vara allt från 15 minuter upp till 40 minuter 

bort. En förenkling fastställs alltså här där alla områden får samma regler för 

uppskattning oavsett turtäthet. Med två turer före och efter blir det totala antalet turer 

som får vara med i uppskattningen 5 tillsammans med den aktuella. En uppskattning 

kan därmed också ta in mätvärden från upp till 24 mätdata (om samtliga mätdata från de 

5 turerna utom den aktuella finns). De olika turerna bör dock påverka det uppskattade 

talet olika mycket. Mätvärdena samma tur övriga dagar är mest troliga att ge en bra 

uppskattning och ju fler turer bort desto mer troligt att det skiljer sig från hur många 

som faktiskt åkte den aktuella turen där mätdata fattas. Därför införs även en viktning 

mellan de olika turerna. Turerna två före och efter den aktuella ges en vikt på 1 

(oviktad). Turerna närmast före och efter den aktuella ges dubbelt så stor inverkan, 

alltså en vikt på 2. Slutligen ger den aktuella turen ytterligare dubbelt så stor inverkan 

på uppskattningen och får en vikt på 4.  

Det uppskattade talet blir ett medelvärde inklusive viktningarna för de tal där det finns 

riktning mätdata för den aktuella turen övriga dagar samt de fyra närmaste turerna. 

Detta medelvärde avrundas också till närmsta heltal. Anledningen till att medelvärdet 

avrundas till närmsta heltal är för att antalet påstigande vid en hållplats är heltal. Det 

uppskattade antalet resenärer mäts snyggast med heltal. Dessutom kommer inte 

avrundningen påverka slutresultatet särskilt mycket eftersom det ibland kommer 

avrundas uppåt och ibland nedåt. 

Interpolationsmetodens procedur förklaras nedan med ett exempel: 

Vi beräknar ett uppskattat tal till platsen, tisdag och turen 07:32, den rödmarkerade 

rutan i exempeltabellen, tabell 7. 
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Tabell 7: Påstigandetabell med rödmarkering för det tal som ska uppskattas med 

interpoleringsmetoden. 
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07:02 2 4 3 1 2 

07:12 1 2  3 1 

07:22 1  2   

07:32 3  3 1 2 

07:42  2  2 0 

07:52 3  2 1  

08:02 2 3 4  3 

…
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…
 

 

 

För att räkna ut denna uppskattning kommer vi använda mätdata från samma tur, 07:32 

samt de fyra närmsta turerna, två före och två efter, det vill säga turerna 07:12, 07:22, 

07:42 och 07:52. Dessa markeras med fetstil i tabell 7. Enligt den principen som är 

förklarad ovan blir uttrycket för det uppskattade talet:  

 
(3+3+1+2)∗4+(1+2)∗2+(2+2+0)∗2+(1+2+3+1)∗1+(3+2+1)∗1

4∗4+2∗2+3∗2+4∗1+3∗1
=

63

33
≈ 1,91 ≈ 2 (3) 

I formeln ovan syns att raderna summeras och sedan multipliceras med respektive vikt. 

Svaret blir ett medelvärde över dessa mätvärden inklusive vikten. Efter en snabb koll på 

de riktiga mätdata i närheten i tabellen verkar detta också som ett fullt rimligt tal. 

I Excel-dokumenten, där sammanställningarna genomförts, har en kopia av tabellen 

med de riktiga mätvärdena skapats till höger. Innan uppskattningarna genomförts ligger 

alltså två likadana tabeller bredvid varandra. Detta kan ses i tabell 8. Där finns två 

tabeller som till en början är kopior av varandra. Den högra är tabellen där de 

uppskattade talen med interpolationsmetoden ska stoppas in. Den vänstra är till för att 

kunna koppla interpolationsformeln från den högra tabellen till den vänstra. På detta sätt 

tas inte redan uppskattade tal med i nya uppskattningar. Notera den rödmarkerade rutan 

som är från exemplet ovan med ett uppskattat värde på antal påstigande som 2. 
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Tabell 8: Förklaringstabeller för interpoleringsmetoden. 
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07:02 2 4 3 1 2  2 4 3 1 2 

07:12 1 2  3 1  1 2 2 3 1 

07:22 1  2    1 2 2 2 2 

07:32 3  3 1 2  3 2 3 1 2 

07:42  2  2 0  2 2 2 2 0 

07:52 3  2 1   3 2 2 1 2 

08:02 2 3 4  3  2 3 4 2 3 
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I de områden där det finns mätdata som är utökad med flera veckor fungerar 

uppskattningen av mätdata som fattas på samma sätt. De mätdata som finns, inklusive 

de utökade, används för att uppskatta tal på de platser där mätdata efter utökningen 

fortfarande inte finns.  

4.2.5 Test av interpolationsmetoden 

Ett test genomförs med interpoleringsformeln från kapitel 4.2.4 för att uppskatta de 

mätdata som fattas. De tidigare exemplen har haft påhittat data för att det skulle vara lätt 

att se, följa och förstå resonemangen med utökat mätdata samt förklaringen av 

interpolationsformeln. Siffrorna var då relativt låga och jämna så att räkneexemplet med 

formeln blev enklare att förstå. Nu testar jag metoden på skarpt mätdata. Jag väljer att 

använda mätdata där andelen riktigt mätdata är högt. Testet går sedan ut på att en del av 

det riktiga mätdatat tas bort för att se om ett uppskattat värde för detta blir likt det 

riktiga mätdatat. 

I tabell 9 syns från en av hållplatserna vid området Rönnby från 2012. Här syns det 

riktiga mätdatat i form av de vita rutorna och de uppskattade värdena finns med i den 

högra tabellen. 
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Tabell 9: Tabell för test av interpoleringsmetod. 
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06:02   0 3 8    3 0 3 8 3 

06:21 2   0 1    2 2 0 1 2 

06:39 4 4 4 3 2  4 4 4 3 2 

06:50 0 5     3  0 5 3 3 3 

07:05     5 1 5  4 4 5 1 5 

07:17     3 7 3  5 5 3 7 3 

07:29 3 8 5   5  3 8 5 6 5 

07:41 9 12 11 7 7  9 12 11 7 7 

07:53 7   5 5 15  7 8 5 5 15 

08:05 11 11 10 8 8  11 11 10 8 8 

08:17 1 8     4  1 8 6 6 4 

08:29   1   5    4 1 4 5 4 

08:41     2 1 6  3 3 2 1 6 

 

 

I kolumnen som motsvarar fredagens värden finns en lång rad med riktigt mätdata i 

turordningsföljd mellan klockan 06:39 och 08:17. Detta område väljs ut för att testas. I 

tabell 10 kan detta område ses grönfärgat. De siffror som finns med i de gröna fälten i 

den högra tabellen är nu uppskattade värden, som om mätdata inte hade funnits där, 

enligt metoden för att uppskatta data som saknas.  

 

Tabell 10: Tabell för test av interpoleringsmetod. 
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06:02   0 3 8    3 0 3 8 3 

06:21 2   0 1    2 2 0 1 2 

06:39 4 4 4 3    4 4 4 3 3 

06:50 0 5        0 5 3 3 3 

07:05     5 1    4 4 5 1 4 

07:17     3 7    5 5 3 7 5 

07:29 3 8 5      3 8 5 6 6 

07:41 9 12 11 7    9 12 11 7 8 

07:53 7   5 5    7 8 5 5 8 

08:05 11 11 10 8    11 11 10 8 8 

08:17 1 8        1 8 6 6 6 

08:29   1   5    4 1 4 5 4 

08:41     2 1 6  3 3 2 1 6 
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I tabell 11 går det att se de gamla mätvärdena och de nya uppskattade värdena bredvid 

varandra. De nya uppskattade värdena verkar vara mer jämna överlag medan de gamla 

riktiga mätvärdena hade mer skillnader mellan sig, bland annat 15 påstigande för turen 

07:53. I tredje kolumnen syns differensen mellan de riktiga och de uppskattade värdena 

(riktiga minus uppskattade). För de flesta turerna stämmer värdena hyfsat bra överens, 

alla utom just 07:53-turen ligger inom +-2 i differens. Vid summering av antalet 

påstigande under turerna blir den totala differensen endast 1, vilket får ses som en bra 

uppskattning. Studeras de olika turerna i tabell 11 som innehåller en grönfärgad ruta 

syns att de uppskattade testresultaten ser ut att ge rimliga värden jämfört med övriga 

värden i de olika turerna.  

 

Tabell 11: Testresultat. 
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06:39 2 3 -1 

06:50 3 3 0 

07:05 5 4 1 

07:17 3 5 -2 

07:29 5 6 -1 

07:41 7 8 -1 

07:53 15 8 7 

08:05 8 8 0 

08:17 4 6 -2 

Summering 52 51 1 

 

 

4.2.6 Metodik för sammanställning för områden 

Så långt in i undersökningen har alla sammanställningar, utökningar och interpoleringar 

varit på hållplatsnivå. När de olika hållplatserna i ett område är färdiga, det vill säga att 

alla turer alla dagar har mätvärden (riktiga eller uppskattade), kan hållplatsernas 

sammanställningar slås ihop till en sammanställning för hela området. Jämförelsen före 

och efter omläggningen kommer att ske på områdesnivå. Utifrån det skapas en tabell 

som ser ut som de på hållplatsnivå men med skillnaden att värdena hos de olika turerna 

och dagarna är summerade värden av samma plats hos hållplatstabellerna. Om värdena 

för antalet påstigande en tisdag klockan 07:32 hos de olika hållplatserna i ett 

exempelområdes säg tre hållplatser är 2, 5 och 1 blir alltså summeringen 8 i 
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områdestabellen. Summeringen sker oavsett om talet är ett uppskattat värde eller ett 

riktigt mätvärde. Ett exempel på en sammanställning kan ses i tabell 12. 

 

Tabell 12: Exempeltabell för sammanställning områdesvis. 
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a

g
 

to
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d
a
g
 

fr
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a
g
 

Totalt 

per tur 

Medelvärde 

per tur 

06:12             1 3 2 1 3 10 2 

06:27             6 7 7 6 7 33 6,6 

06:42             8 5 5 4 12 34 6,8 

06:57             13 19 10 13 15 70 14 

07:12             14 15 15 15 15 74 14,8 

07:27             22 21 19 23 21 106 21,2 

07:42             26 22 18 30 22 118 23,6 

07:57             24 19 20 17 20 100 20 

08:12             11 19 11 9 15 65 13 

08:27             14 11 15 13 12 65 13 

08:42             11 11 11 11 11 55 11 

08:57             3 10 10 10 10 43 8,6 

Summa per dag       157 170 150 165 174   

Medelvärde per dag     10 12 11 11 12   

 

Resenärer per dag [medelvärde]:       155 

Resenärer per tur [medelvärde]:                       13 

Totalt antal påstigande hela veckan:       773 

 

 

Det som framförallt är intressant i tabell 12 är ”Totalt antal påstigande hela veckan” 

som är en summering av hela områdets påstigande alla dagar, alla turer. Det är denna 

siffra som ska jämföras före och efter omläggningen. 

Dessa tabellsammanställningar för hela området genomförs för alla områden och både 

för 2012 och 2013 respektive vecka. För området Hammarby gick det även en 

förstärkningsbuss utanför tidtabellen runt klockan åtta på morgonen hösten 2012. 

Förstärkningsbussarna syns därmed inte i denna statistik. De förstärkningsbussar som 

sattes in saknade dessutom ATR-utrustning och syns därför inte i statistiken. 

Förstärkningsbussarna tog naturligtvis med resenärer och därför måste även denna 

extratur räknas in. En uppskattning för förstärkningsbussarna gjordes med att i 

genomsnitt 20 personer från området Hammarby klev på förstärkningsbussen varje dag, 

vecka 39 år 2012. Det ger ett tillskott på totalt 100 påstigande för hela veckan. 

Uppskattningen gjordes tillsammans med trafikplanerare Brattvik. 
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4.3 Resultat för antal påstigande 

Summeringen av antalet påstigande under de tre morgontimmarna för de olika 

områdena läggs in i en ny sammanställningstabell för de olika områdena och för de båda 

åren. Här ställs de olika områdenas siffror för 2012 mot 2013 och blir en första 

jämförelse före och efter busslinjeomläggningen. Både skillnader i antal påstigande 

samt den procentuella skillnaden redovisas. Resultaten presenteras i tabell 13. Där är de 

procentuella skillnaderna avrundade till heltal för att få en mer lättläst tabell.  

 

Tabell 13: Antalet påstigande i de olika områdena före och efter busslinjeomläggningen. 

 

Vecka Påstigande Skillnader i antal 

påstigande 

Procentuell 

skillnad 

  2012 2013 2013/2012 2013/2012 

Råby 38 1282 1343 61 5 % 

Bäckby 39 1491 1816 325 22 % 

Hammarby 39 715 1049 334 47 % 

Pettersberg 40 826 904 78 9 % 

Viksäng 45 826 882 56 7 % 

Bjurhovda 46 2275 2330 55 2 % 

Rönnby 49 807 773 -34 -4 % 

Gryta 50 2737 2617 -120 -4 % 

Summering/ 

Medelvärde  
10959 11714 755 7 % 

 

 

Av tabell 13 ser vi att resandet från dessa områden stigit från totalt 10 959 påstigande 

2012 till totalt 11 714 påstigande 2013. Det ger en ökning med 755 personer, en 

procentuell ökning med 7 procent. Det betyder alltså att antalet påstigande i riktning 

mot centrum för dessa åtta områden under vardagsmorgnar, inklusive de uppskattningar 

av det mätdata som saknades, ger ett resultat på att resandet ökat med 7 procent.  

Vid en analys ner på områdesnivå ser vi att sex av de åtta områdena som är med i 

undersökningen har en ökning i antalet påstigande. För att få en påminnelse var dessa 

områden ligger hänvisas till kartan från sida 20. Två områden, Bäckby och Hammarby, 

har de absolut största ökningarna. Ökningarna är 325 och 334 påstigande vilket 

motsvarar procentuella ökningar på 22 procent och 47 procent. Dessa två områden 

tillsammans står för 659 stycken fler påstigande 2013 jämfört med 2012 vilket är drygt 

100 påstigande från att utgöra hela ökningen omfattande 755 påstigande. Alltså står 

dessa två områden för nästan hela ökningen. De ligger också efter varandra längs 

samma busslinje, linje 1. Områdena Gryta och Rönnby har fått ett minskat resande i och 

med omläggningen. Dessa två har minskat med 34 respektive 120 påstigande. De 

procentuella minskningarna är -4 procent för båda.  



39 
 

4.4 Faktorer som påverkar antalet resenärer 

Enligt Vuchic (2005) finns det ett antal faktorer som påverkar huruvida en person väljer 

att åka med kollektivtrafiken eller transportera sig med andra färdmedel. Två av dessa 

faktorer är hur ofta bussen avgår samt hur snabbt bussresan går, det vill säga turtäthet 

och restid eller reshastighet. Dessa två anknyter också väl till busslinjeomläggningens 

slogan ”Enklare, oftare, snabbare” i form av orden oftare och snabbare. Hur ofta bussen 

går samt hur snabbt själva resan går stöds också i forskningen som nyckelfaktorer för att 

öka attraktiviteten för kollektivtrafiken och därmed ge förutsättningar för ökat resande 

(se kapitel 2, framförallt kapitel 2.5).  

Hur ofta bussen går mäts genom turtäthet eller servicefrekvens (beskrivet i kapitel 2.1). 

Om turtätheten ökar går alltså bussen oftare. För år 2012 gick bussen med olika 

turtätheter under det avgränsade tidsintervallet 06:00-08:59. Under 2013 gick de 

däremot med samma turtäthet under hela tidsintervallet. För att kunna jämföra hur 

turtätheten förändrats i och med busslinjeomläggningen behövs, med tanke på 

turtäthetsskillnaderna under tidsintervallet 2012, att antalet turer under hela 

tidsintervallet studeras. Här är vi alltså intresserade av servicefrekvensen snarare än det 

som Vuchic (2005) definierar som turtäthet. Servicefrekvensen är inversen till 

turtätheten och ger svar på hur många turer det går per timme. Jag har dessutom varit 

intresserad av ett tretimmarsintervall (06:00-08:59) snarare än antalet turer per timme. 

På grund av tretimmarsintervallet används antalet turer per tre timmar (per mätdag). 

Detta kallas fortsatt för turtäthet trots att det egentligen är servicefrekvensen som 

används. Turtätheten och servicefrekvensen är två olika mått på samma sak, nämligen 

hur ofta bussen går, och därför fortsätter begreppet turtäthet användas för enkelhetens 

skull. Därmed används antalet turer på tre timmar för denna faktor.  

De olika turtätheterna för de olika områdena syns i tabell 14. Där finns även den 

procentuella skillnaden mellan antalet turer 2012 och 2013.  

Hur snabbt det går att resa kan enkelt mätas genom att i tidtabellen se hur snabbt det går 

att åka från områdena in till centrum, eftersom vi i undersökningen är intresserade av 

resandet in mot centrum. Härmed avgränsas också restiden till att enbart vara det som 

Vuchic (2005) kallar för restid ombord (se kapitel 2.2), alltså restiden mellan 

hållplatserna i områdena till bytespunkterna i centrum. Att använda tidtabellstiderna 

istället för verkliga data för när bussen ankommer och avgår från hållplatserna är en 

förenkling och avgränsning. Avgångstiden från områdena blir sedan en genomsnittlig 

avgångstid för samtliga hållplatser inom området. Ankomsttiden i centrum tas vid den 

bortre av de två huvudhållplatserna och bytespunkterna, Stora gatan samt 

Centralstationen. För områdena i västra och norra Västerås används Centralstationen 

och för områdena i östra Västerås används Stora gatan. Restiden blir helt enkelt 

skillnaden mellan medelavgångstiden från områdena och den ankomsttid i centrum som 

gäller för respektive område. 
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Restiden i sig säger inte så mycket eftersom de olika områdena ligger på olika avstånd 

från centrum. Det som får personer att välja kollektivtrafik på grund av restiden är att 

den är konkurrenskraftig mot dess konkurrenter, till exempel resor med bil eller cykel. 

Därför mättes, enligt samma princip som för restiden, ett avstånd för linjesträckningen 

från områdena till centrum genom Google maps. Därefter beräknades reshastigheten ut i 

form av en medelhastighet. Det gör det möjligt att jämföra olika områden mot varandra 

samt med konkurrenterna till kollektivtrafiken. Siffrorna för medelhastigheterna går 

även att se i tabell 14 tillsammans med den procentuella skillnaden mellan 2012 och 

2013. För medelhastigheten är det dock viktigt att tänka på att den kan påverkas av 

många faktorer. Det kan vara hur många korsningar där bussen kan behöva stanna, hur 

många hållplatser som finns längs vägen, hur många som reser med bussen och därmed 

måste kliva på och av längs med vägen. Generellt så kommer medelhastigheterna vara 

högre längre ut från centrum där hastighetsbegränsningarna ofta är högre och mängden 

övrig trafik samt antalet korsningar är färre än sträckor nära centrum. 

4.4.1 Resultatbeskrivning för de påverkande faktorerna 

I tabell 14 syns att antalet turer generellt sett blivit högre efter omläggningen medan 

medelhastigheten generellt blivit lägre. En del av förklaringen är att fasta avgångstider 

på vissa viktiga hållplatser utmed linjerna infördes i samband med 

busslinjeomläggningen. Det betyder att bussen ska vänta in tidtabellen vid dessa 

hållplatser om bussen är för tidig. Detta ska också ge busschaufförerna mer marginal så 

att de inte blir lika försenade. De fasta avgångstiderna betyder att bussen schemaläggs 

för att kunna stå still ungefär en minut. Det innebär alltså att bussen har råd att vara en 

minut försenad före hållplatsen med fast avgångstid utan att vara försenad innan. Den 

fasta avgångstiden infördes för att kunna ha samma tidtabell året runt (utom på 

sommaren) samt under hela dagen. Bussen får lika lång tid på sig i högtrafik som vid 

lågtrafik, fast det tar olika lång tid att åka. Detta beror på att tidtabellen ska vara lättläst 

och det ska vara enkelt att hålla reda på när bussen går eftersom det införts avgångstider 

med samma minuttal varje timme.  
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Tabell 14: Antalet påstigande samt de två faktorerna turtäthet och medelhastighet. 

 

Vecka Påstigande Procentuell 

skillnad 

Antal turer             

kl. 06-09 

Procentuell 

skillnad 

Medelhastighet 

[km/h] 

Procentuell 

skillnad 

  2012 2013 2013/2012 2012 2013 2013/2012 2012 2013 2013/2012 

Råby 38 1282 1343 5 % 23 18 -22 % 18 18 1 % 

Bäckby 39 1491 1816 22 % 22 24 9 % 23 16 -30 % 

Hammarby 39 715 1049 47 % 11 24 118 % 14 14 5 % 

Pettersberg 40 826 904 9 % 14 18 29 % 18 14 -24 % 

Viksäng 45 826 882 7 % 14 18 29 % 21 21 -2 % 

Bjurhovda 46 2275 2330 2 % 16 24 50 % 20 19 -6 % 

Rönnby 49 807 773 -4 % 9 12 33 % 23 20 -13 % 

Gryta 50 2737 2617 -4 % 28 24 -14 % 21 17 -20 % 

Summering/ 

Medelvärde  
10959 11714 7 % 137 162 18 % 20 17 -12 % 

 

 

Nackdelen med införandet av dessa fasta avgångstider är att den planerade restiden (den 

schemalagda restiden) generellt blir längre. Av de åtta studerade områdena har samtliga 

varsin hållplats med fast avgångstid. Övriga hållplatser kan ligga både före och efter 

hållplatsen med fast avgångstid i riktning mot centrum. För resenärer från de hållplatser 

som ligger innan hållplatsen med fast avgångstid innebär det att de kommer få sitta kvar 

i bussen och vänta in tidtabellen. För området Bäckby finns det, förutom den fasta 

avgångstiden vid Bäckby Centrum, även en fast avgångstid i området Hammarby som 

ligger längs med samma linje fast närmare centrum. De två hållplatser inom Bäckby 

som ligger innan Bäckby Centrum kommer därmed ha två stycken fasta avgångstider 

där bussen ska vänta in tidtabellen och får därmed ungefär 2 minuter längre planerad 

restid 2013 jämfört med 2012 om inte förändringar i resvägar och liknande tas med i 

beräkningen.  

För att visualisera och göra resultaten från tabell 14 lättare att ta till sig kommer nedan 

fyra figurer. De två första visar antalet påstigande mot turtätheten respektive 

medelhastigheten för samtliga områden var för sig samt ett medelvärde. Dessa värden 

visas både före och efter omläggningen. De två sista figurerna visar istället de 

procentuella förändringar som skett för antalet påstigande mot turtätheten respektive 

medelhastigheten. Dessa fyra figurer gör det lättare att förstå vad resultaten från tabell 

14 verkligen säger då en visualisering gör det lättare att se trender och tendenser. 

I figurerna 6 och 7 kan alltså antalet påstigande för respektive område ses i förhållande 

till turtätheten respektive medelhastigheten. Här går det att se eventuella trender mellan 

antalet påstigande i de olika områdena och de påverkande faktorerna.  
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Figur 6: Antalet påstigande och turtätheten. 

 

I figur 6 går det att se att antalet påstigande följer turtätheten med ökande trend, det vill 

säga att när antalet turer är högt är även antalet påstigande högt. Detta gäller både före 

och efter omläggningen. Jämförs de två medelvärdena fås att både antalet påstigande 

och antalet turer var högre efter omläggningen. Trenden visar svagt att fler turer ger fler 

påstigande, vilket kan sägas vara den naturligt förväntade trenden. Figuren visar också 

att områdenas punkter ligger relativt nära och jämnt fördelade över medelvärdena 

(väntevärdet).  

 

 

Figur 7: Antalet påstigande och medelhastigheten. 
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I figur 7 går det att se att antalet påstigande i de olika områdena inte följer 

medelhastigheten på samma självklara sätt som antalet påstigande och antalet turer gör i 

figur 6. Här verkar sambandet mera slumpmässigt och ingen klar trend går att finna. 

Studeras medelvärdena syns att medelhastigheten var lägre efter omläggningen 

samtidigt som antalet påstigande ökade. Mätpunkternas placering tyder dock inte på en 

tydlig trend av att lägre medelhastighet betyder fler påstigande. En sådan trend är 

onaturlig, och har såklart heller inget stöd i forskningen. Datapunkterna ligger dock nära 

medelvärdena och är dessutom jämnt fördelade runt kring dessa utan att ett par 

mätpunkter sticker iväg.  

 I figur 8 och 9 kan istället de procentuella förändringarna i antalet påstigande ses mot 

de procentuella förändringarna i turtäthet respektive medelhastighet. Här går det att se 

ifall det finns något tydligt samband mellan den procentuella ökningen hos antalet 

påstigande och de båda påverkande faktorerna.   

 

 

Figur 8: De procentuella förändringarna i antalet påstigande och turtätheten. 

 

I figur 8 går det att se den procentuella förändringen från omläggningen hos antalet 

påstigande mot den procentuella förändringen hos turtätheten hos de åtta områdena. Det 

finns en tydlig trend av att en ökning av turtätheten även ökar antalet påstigande. Denna 

trend stärks dock kraftigt av området Hammarby som har stor ökning hos de båda 

variablerna. Utan Hammarby hade samma trend inte varit lika tydlig. Figuren visar 

också att sex av områdena fick en ökad turtäthet och även att sex områden ökade i 

antalet påstigande. 
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Figur 9: De procentuella förändringarna i antalet påstigande och medelhastighet. 

 

I figur 9 går det att se den procentuella förändringen från omläggningen hos antalet 

påstigande mot den procentuella förändringen hos medelhastigheten hos de åtta 

områdena. Det finns ingen tydlig trend på vad som händer hos antalet påstigande när 

medelhastigheten förändras. Eftersom resultaten visar att en minskning i medelhastighet 

ger högre antal påstigande (dock utan någon tydlig trend) kan det snarare vara så att 

medelhastigheten (restiden) inte betyder så mycket för att välja bussen som 

transportmedel. Åtminstone inte vid dessa relativt små försämringar i medelhastighet. 

Troligen finns det andra faktorer som väger upp och därmed ger ett resultat på en 7-

procentig ökning totalt sett, trots medelhastighetsförsämringen. 

  

5. Statistisk analys och statistiska 
förklaringsmodeller 

I det förra kapitlet, och framförallt kapitel 4.3 och 4.4, visades hur resandet och de 

påverkande faktorerna har förändrats i och med omläggningen. Där studerades 

resultaten genom fyra figurer, figur 6-9, som visualiserade detta och eventuella trender 

påvisades. Detta kapitel ska försöka förklara och statistiskt säkerställa dessa trender 

genom statistiska analyser. Detta kommer att ske genom korrelationsanalys och 

beräkning av två mått: Pearsons korrelationskoefficient och Spearmans rangkorrelation.  
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Kapitlet tar också fram regressionsmodeller som genom sina matematiska modeller 

försöker förklara sambandet mellan antalet påstigande och de förklarande faktorerna, 

dels på de båda åren var för sig dels genom en sammanslagning av de båda årens (före 

och efter linjeomläggningen) resultat. Målet med kapitlet är att få fram eventuella 

statistiskt säkerställda resultat och modeller som går att använda för att räkna på 

utbudselasticiteter, det vill säga vad som händer med variabel X, som i detta fall är 

antalet resenärer, när vi förändrar faktor Y med z procent. 

5.1 Korrelationsanalys  

Korrelation, ρ (rho), även kallat korrelationskoefficient, anger sambandet mellan n 

parvisa observationer, (x1,y1), (x2,y2),…, (xn,yn). Dessa observationer kommer från 

slumpvariablerna X och Y som hänger samman som en tvådimensionell slumpvariabel 

(X,Y). Korrelationsanalysen går ut på att ta reda på huruvida X och Y har ett samband, 

en korrelation. Om slumpvariablerna är helt korrelerade går det att dra en rät linje 

genom samtliga punkter i ett diagram som visar X mot Y. Korrelationsanalysen går ut 

på att se hur väl slumpvariablernas parvisa punkter stämmer överens med en sådan rät 

linje (Alm och Britton, 2008).  

Korrelationen uttrycks vanligen genom ett värde mellan -1 och 1 och brukar kallas 

korrelationskoefficient och betecknas ρ (rho). Ett värde på -1 betyder att variablerna är 

fullständigt negativt korrelerade medan ett värde på 1 istället betyder att variablerna är 

fullständigt positivt korrelerande. Negativ respektive positiv korrelation går att se i figur 

10, med den positiva korrelationen till vänster och den negativa korrelationen till höger. 

Positivt korrelerande variabler betyder helt enkelt att när x ökar så ökar även y. Negativt 

korrelerande variabler betyder istället att när x ökar så minskar värdena på y. Fås en 

korrelationskoefficient nära noll betyder det att variablerna i X och Y saknar 

korrelation, det vill säga varken positiv eller negativt korrelerade. Notera att detta endast 

säger något om linjära samband mellan X och Y, det kan fortfarande finnas olinjära 

samband (Cook och Upton, 2008). 

 

 

 

Figur 10: Visar exempel på hur postiv respektive negativ korrelation ser ut i ett 

generellt exempel. 
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I detta examensarbete finns åtta oberoende parvisa observationer (n=8) i form av de åtta 

utvalda områdena, se kapitel 4.1. Variabel Y blir här antalet påstigande. Variabel X 

utgörs av de två påverkande faktorerna turtäthet och medelhastighet. Eftersom vi har två 

olika X i form av de båda påverkande faktorerna kommer korrelationstesterna ske på 

båda var för sig. Vi kan här förvänta oss en positiv korrelation eftersom det naturliga är 

att ökad turtäthet eller medelhastighet ger kollektivtrafiken bättre konkurrensfördelar 

och därmed blir troligare att fler reser med den. Positiv korrelation är här alltså att 

ökning hos de påverkande faktorerna ger ökning i resandet. Studeras figurerna 6-9 från 

föregående kapitel går det att få en föraning vad korrelationstestresultaten kommer visa. 

Det verkar som turtätheten kommer vara mer korrelerad än medelhastigheten mot 

antalet påstigande. 

En viktig aspekt att ha med sig är att korrelation endast anger att det finns eller saknas 

samband mellan variablerna. Att det finns stark korrelation, positiv eller negativ, 

betyder inte att värdet av variabel X ger ett visst värde av variabel Y automatiskt. Det 

kan finnas andra variabler som har betydelse för variabel Y:s värde, alltså att det kan 

finnas fler variabler än X som påverkar även X:s och Y:s korrelation. Förklarar med ett 

exempel: 

Säg att vi finner en stark positiv korrelation mellan antalet påstigande och turtätheten, 

alltså att en ökad turtäthet i ett slumpmässigt valt område troligen skulle ge ökat antal 

påstigande. Även om den starka positiva korrelationen trycker på att ökad turtäthet ger 

ökat antal påstigande så behöver det i verkligheten inte vara just turtätheten som 

orsakad ökningen i antalet påstigande. Det kan finnas andra orsakssamband som ligger 

bakom det ökade antalet påstigande. Exempel på sådana orsaker kan vara billigare 

biljettpris, enkelhet i att köpa biljetter eller ökad marknadsföring. Alltså, en positiv 

korrelation här kommer endast betyda att både den påverkande faktorn och antalet 

resenärer ökade samtligt, men säger inget om orsakssambandet, det vill säga vad det 

faktiskt är som orsakat en ökning i antalet resenärer. 

På samma sätt betyder inte en korrelation på 0 att variablerna saknar samband och 

påverkan i verkligheten, trots att korrelationstestet säger att de saknar samband. Det 

skulle till exempel kunna vara så att turtätheten ökade mycket (positivt) samtidigt som 

biljettpriset ökade mycket (negativt). En faktor som vi inte mäter kan alltså ha inverkan 

på resultatet (i detta exempel det höjda biljettpriset). Detta kan leda till att korrelationen 

varken tycks vara positiv eller negativ, de är då okorrelerade enligt korrelationstestet 

men kan ha samband i verkligheten ändå. 

Det finns flera olika typer av test för att testa korrelationen mellan två slumpvariabler. 

Val av test sker genom att bedöma på vilken skala variablerna är i, det vill säga vilken 

sannolikhetsfördelning dessa har. I detta examensarbete kommer två av de vanligaste 

testerna användas, baserade på Pearsons korrelationskoefficient och Spearmans 

rangkorrelation. Vid antagandet att ens slumpvariabler (X,Y) är normalfördelad används 

vid de allra flesta fall Pearsons korrelationskoefficient (Alm och Britton, 2008). 

Normalfördelning betyder att datapunkternas värden ligger nära medelvärdet och att 
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variansen är låg, det vill säga med låg spridning av datapunkter (Cook och Upton, 

2008). Om vi på förhand inte vet vilken fördelning vår slumpvariabel är istället 

Spearmans rangkorrelation ett bra test att använda (Alm och Britton, 2008). En 

beskrivning av hur de olika testen är uppbyggda finns under kapitel 5.1.1 respektive 

5.1.2. 

För att kunna säga något om resultaten från korrelationsanalyserna kommer metoden 

hypotesprövning att användas. Metoden går ut på att avfärda resultaten som troliga eller 

mindre troliga. En nollhypotes, H0, går ut på att kunna avfärda något, vanligen att det 

inte finns någon korrelation mellan variablerna. Vi kommer alltså sätta upp en 

nollhypotes om att det inte finns några statistiskt säkerställda samband, med målet att 

sedan kunna avfärda hypotesen. Det vill säga, vi vill avfärda att det inte skulle finnas 

några samband, vilket betyder att det misstänks finns samband eller korrelation (Blom, 

Enger, m.fl., 2005). 

Vi sätter också upp en alternativhypotes till nollhypotesen, H1. Alternativhypotesen 

säger istället, i värsta fall, att det finns samband mellan variablerna. Vi har som mål att 

kunna avfärda nollhypotesen, vilket i sin tur betyder att alternativhypotesen kan 

stämma, det är möjligt att det finns samband. Om det istället skulle visa sig att 

nollhypotesen var sann kan vi säga att det är statistiskt säkerställt att alternativhypotesen 

inte är sann och det finns alltså inga statistiskt säkerställda samband (Blom, Enger, 

m.fl., 2005). 

För att kunna avfärda hypoteser behöver vi ett mått för sannolikheten eller felrisken för 

att utfall hamnar inom det för analysen kritiska området. Detta brukar kallas för 

signifikansnivå och betecknas α (Stokastik (s. 307)). När vi har målet att förkasta 

nollhypotesen använder vi en låg signifikansnivå. I detta fall kommer vi använda en 

sannolikhet på 5 procent, det vill säga: 

𝛼 = 0,05      (4) 

Kan vi förkasta nollhypotesen med en signifikansnivå α på 0,05 betyder det att i 95 

procent av utfallen kommer variablerna inte vara okorrelerade (Alm och Britton, 2008). 

För att kunna avgöra huruvida vi kan avfärda nollhypotesen eller inte på den valda 

signifikansnivån behöver vi i analysen också räkna fram ett p-värde. P-värdet är 

sannolikheten att få ett minst lika extremt utfall, med den valda signifikansnivån.  

𝑝 = 𝑃𝐻0
 (att få ett minst lika extremt utfall som det observerade)  (5) 

Nollhypotesen kan förkastas om p-värdet är p ≤ α, det vill säga mindre eller minst lika 

som signifikansnivån. Notera att detta inte automatiskt betyder att alternativhypotesen 

är sann. För att vara statistiskt säkra på att det finns en korrelation mellan X och Y 

behöver vi både kunna förkasta nollhypotesen (p ≤ α) och ha en relativt hög 

korrelationskoefficient, ρ (Alm och Britton, 2008). 
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I detta examensarbete finns en huvudvariabel i form av antalet påstigande som i detta 

avsnitt ska testas ifall det finns en stark korrelation gentemot två förklaringsvariabler, 

turtäthet och medelhastighet. Testerna sker med Pearsons korrelationskoefficient och 

Spearmans rangkorrelation. Testet kommer ske genom att både använda värderna för de 

olika variablerna både före och efter busslinjeomläggningen samt ett kombinerat test där 

områdenas värden för de båda åren ses som individuella och oberoende datapunkter. 

Denna analys kommer enbart att svara på om områden som har hög turtäthet eller hög 

medelhastighet också har högt antal påstigande. Det blir på det sättet lite missvisande 

mot syftet som är att påvisa om en påverkande variabel kan påverka resandet. Jag tar 

bland annat inte hänsyn till viktiga faktorer såsom områdenas befolkningsstorlek eller 

avstånd från centrum.  

Att istället analysera korrelationerna för förändringen som skedde i och med 

omläggningen ger mer tillförlitliga resultat för att svara på examensarbetets syfte och 

frågeställning. När vi enbart studerar förändringen tar vi till stor del bort inverkan på 

yttre faktorer såsom till exempel befolkningsstorlek eller avstånd till centrum. Därför 

kommer denna analys vara den viktigaste för besvarandet av frågeställningen, men båda 

är självklart viktiga för att förstå sambandet mellan de båda påverkande faktorerna och 

antalet påstigande. 

5.1.1 Pearsons korrelationskoefficient 

Pearsons korrelationskoefficient är som tidigare nämnts ett bra korrelationstest att 

använda om datamängden är normalfördelad och är därmed också det kanske vanligaste 

korrelationstestet. Storheten kan även kallas Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient (Cook och Upton, 2008).  

Vi utgår från datamängden, antal påstigande samt respektive påverkande faktor, genom 

de två slumpvariablerna X och Y som ges av (x1,y1), (x2,y2),…, (xn,yn), med n=1, 2, …, 

n som antalet datapunkter. Pearsons korrelationskoefficient ges då av (Cook och Upton, 

2008): 

ρ =
Sxy

√SxxSyy
       (6) 

där 

𝑆𝑥𝑦 = ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1 −

1

𝑛
(∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 )(∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 )     (7) 

𝑆𝑥𝑥 = ∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1 −
1

𝑛
(∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 )2     (8) 

𝑆𝑦𝑦 = ∑ 𝑦𝑖
2𝑛

𝑖=1 −
1

𝑛
(∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 )2     (9) 
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Resultaten från beräkningarna med Pearsons korrelationskoefficienttest för de olika 

variablerna före och efter omläggningen samt den kombinerade varianten går att se i 

tabell 15. Där kan vi se resultaten från de olika beräkningarna med 

korrelationskoefficienten ρ samt p-värdet. I tabell 16 lite längre ner går det att se 

resultaten för förändringarna före och efter omläggningen för de olika variablerna. Även 

där med både korrelationskoefficienten och p-värdet. Nollhypotesen är för samtliga fall 

att vi vill kunna förkasta att det inte finns korrelation mellan variablerna. 

 

Tabell 15: Korrelationsanalys med Pearsons korrelationskoefficient före och efter 

busslinjeomläggningen samt för en kombinerad modell. 

 Korrelation, ρ p-värde 

Påstigande 2012 mot 

turtäthet 2012 
0,74 0,03 

Påstigande 2013 mot 

turtäthet 2013 
0,72 0,05 

Påstigande 2012+2013 mot 

turtäthet 2012+2013 
0,72 < 0,01 

Påstigande 2012 mot 

medelhastighet 2012 
0,30 0,47 

Påstigande 2013 mot 

medelhastighet 2013 
-0,04 0,92 

Påstigande 2012+2013 mot 

medelhastighet 2012+2013 
0,12 0,65 

 

 

I tabell 15 går det att se att vi har ett mönster med positiva korrelationer på mellan 0,72 

och 0,74 mellan variablerna antal påstigande och turtäthet. Korrelationerna mellan antal 

påstigande och medelhastigheten är närmre noll, med resultat mellan -0,04 och 0,30. 

Därmed verkar dessa variabler vara okorrelerade, åtminstone om man jämför med antal 

påstigande och turtätheten. 

När vi även studerar p-värdena får vi fram att samtliga p-värden för korrelationerna 

mellan antal påstigande och turtätheterna ligger inom intervallet för att kunna förkasta 

nollhypotesen, då p ≤ α i alla tre fallen. Vi kan alltså med säkerhet säga att det 

åtminstone inte saknas samband. Detta tillsammans med de relativt höga 

korrelationskoefficienterna på mellan 0,72 och 0,74 medför att vi har goda positiva 

korrelationer mellan antal påstigande och turtätheten. 

Studerar vi p-värdena mellan antal påstigande och medelhastigheten finner vi inget 

värde där p ≤ α. Vi kan därmed inte förkasta nollhypotesen för något av de tre fallen. 

Därmed är det möjligt att det inte finns någon korrelation mellan variablerna. Resultaten 
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för 2013 har en korrelationskoefficient som är nära noll samt ett p-värde som är högt. 

Här verkar variablerna nästan helt okorrelerade. 

Notera igen att resultaten före och efter omläggningen var för sig inte säger något om 

den förändring som skedde i och med omläggningen. Denna analys kommer istället 

nedan med resultaten i figur 16. Den visar resultaten från korrelationsanalysen för 

skillnaderna före och efter omläggningen. Både med hjälp av absoluta tal samt de 

procentuella skillnaderna. Där är alltså här vi kommer kunna säga om en förändring i en 

påverkande variabel faktiskt påverkar antalet påstigande.  

 

Tabell 16: Korrelationsanalys med Pearsons korrelationskoefficient med skillnader före 

och efter omläggningen.  

 Korrelation, ρ p-värde 

Δ påstigande mot Δ turtäthet 0,56 0,15 

% Δ påstigande mot % Δ 

turtäthet 
0,72 0,04 

Δ påstigande mot Δ 

medelhastighet 
0,00 0,99 

% Δ påstigande mot % Δ 

medelhastighet 
0,27 0,52 

 

 

I tabell 16 ser vi att korrelationerna är högre för de två analyserna mellan antalet 

påstigande och turtätheten än för mellan antalet påstigande och medelhastighet. För 

skillnaderna mellan antalet påstigande och turtätheten var korrelationskoefficienten 0,56 

för skillnaden i absoluta tal samt 0,72 i den procentuella skillnaden. För skillnaden 

mellan antalet påstigande och medelhastigheten var korrelationskoefficienten 0,00 för 

skillnaden i absoluta tal samt 0,27 för den procentuella skillnaden.  

När vi studerar resultaten över p-värdena ser vi att en analys fick ett p-värde mindre än 

(eller lika med) 0,05. Det var den procentuella skillnaden mellan antalet påstigande och 

turtätheten. Därmed kan vi förkasta nollhypotesen och vi vet att dessa två variabler inte 

är okorrelerade. Detta tillsammans med den relativt höga korrelationskoefficienten gör 

att vi kan anta en god positiv korrelation mellan den procentuella skillnaden hos antalet 

påstigande och turtätheten före och efter omläggningen. För motsvarande förändring 

hos de absoluta talen fanns det inte samma tydliga och statistiskt säkerställda 

korrelation.  

Mellan antalet påstigande och medelhastigheten fanns alltså inget p ≤ α. Hos den 

procentuella skillnaden fick vi resultat där vi inte kan säga nästan något alls om 

sambanden. De är väldigt osäkra. För de absoluta talen fick vi ett intressant resultat med 

en korrelationskoefficient precis vi noll och ett p-värde som är 0,99. Även om vi inte 
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designade testet för att hitta okorrelerade så ser det ut som att dessa är helt okorrelerade 

och vi kan inte hitta något samband, varken positivt eller negativt. 

5.1.2 Spearmans rangkorrelation 

När datamängden är normalfördelad är Pearsons korrelationskoefficient ett bra test att 

använda. Ifall sannolikhetsfördelningen är okänd är istället Spearmans rangkorrelation 

ett bra test. Testet kallas ibland också för Spearmans rho (ρ) (Cook och Upton, 2008).  

Vi utgår från att vi har datamängden i form av två slumpvariabler X och Y med 

observationsparen (x1,y1), (x2,y2),…, (xn,yn), med n=1, 2, …, n som antalet datapunkter. 

Spearmans rangkorrelation ges då av  (Cook och Upton, 2008): 

ρ = 1 −
6 ∑ (xi−yi)2n

i=1

n(n2−1)
     (10) 

Resultaten från beräkningarna med Spearmans rangkorrelation för de olika variablerna 

före och efter omläggningen samt den kombinerade varianten går att se i tabell 17. I 

tabell 18 lite längre ner går det att se resultaten för förändringarna före och efter 

omläggningen för de olika variablerna. Nollhypotesen är för samtliga fall att vi vill 

kunna förkasta att det inte finns korrelation mellan variablerna. 

 

Tabell 17: Korrelationsanalys med Spearmans rangkorrelation före och efter 

busslinjeomläggningen samt för en kombinerad modell. 

 Korrelation, ρ p-värde 

Påstigande 2012 mot 

turtäthet 2012 
0,88 <0,01 

Påstigande 2013 mot 

turtäthet 2013 
0,82 0,01 

Påstigande 2012+2013 mot 

turtäthet 2012+2013 
0,85 <0,01 

Påstigande 2012 mot 

medelhastighet 2012 
0,26 0,53 

Påstigande 2013 mot 

medelhastighet 2013 
-0,26 0,54 

Påstigande 2012+2013 mot 

medelhastighet 2012+2013 
0,07 0,81 

 

 

I tabell 17 går det att se att vi har en trend med positiva korrelationer genom 

korrelationkoefficienter på mellan 0,82 och 0,88 mellan antal påstigande och turtäthet. 

Korrelationskoefficienterna mellan antalet påstigande och medelhastigheten ligger 
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istället på -0,26, 0,07 samt 0,26. Dessa ser alltså betydligt mer okorrelerade ut än mellan 

antalet påstigande och turtätheten.  

När vi studerar p-värdena får vi fram att samtliga p-värden för analyserna mellan antalet 

påstigande och turtätheten ligger lågt, samtliga samtliga p är mindre än α. Vi kan alltså 

förkasta nollhypotesen för dessa tre. Detta tillsammans med de relativt höga 

korrelationskoefficienterna på mellan 0,82 och 0,88 medför att vi har goda positiva 

korrelationer mellan antal påstigande och turtätheten. 

Studeras p-värdena mellan antalet påstigande och medelhastigheten finner vi inget p 

som är inom intervallet. Vi kan inte förkasta nollhypotesen för någon av de tre 

analyserna. Vi finner inga starka tendenser varken för att de skulle finnas korrelation 

eller att vi kan vara säkra på att det saknas korrelation.  

 

Tabell 18: Korrelationsanalys med Spearmans rangkorrelation med skillnader före och 

efter omläggningen.  

 Korrelation, ρ p-värde 

Δ påstigande mot Δ turtäthet 0,34 0,42 

% Δ påstigande mot % Δ 

turtäthet 
0,27 0,51 

Δ påstigande mot Δ 

medelhastighet 
0,14 0,75 

% Δ påstigande mot % Δ 

medelhastighet 
0,12 0,79 

 

 

I tabell 18 hittar vi något starkare korrelationer mellan antalet påstigande och turtätheten 

än mellan antalet påstigande och medelhastigheten. De är däremot, jämfört med tidigare 

resultat, ganska små korrelationskoefficienter mellan antalet påstigande och turtätheten. 

Vi finner inte heller några p ≤ α. Därmed är det svårt att dra några slutsatser om dessa 

resultat. Möjligen finns en svag positiv korrelation för samtliga analyser, men det är 

samtidigt långt ifrån att kunna förkasta att variablerna är okorrelerade. 

5.1.3 Partiella korrelationer 

Eftersom det finns en mängd variabler som påverkar antalet påstigande och sambanden 

mellan variablerna är komplexa är det svårt att fastställa att två variabler har stark 

korrelation utan att ta hänsyn till de andra variablerna som kan påverka huvudvariabeln. 

Ett sätt att ta hänsyn till övriga variablers inverkan på korrelationen mellan två variabler 

är att använda partiella korrelationer. Partiella korrelationer används för att kunna 

eliminera inverkan från andra påverkande faktorer vid korrelationsanalys (Cook och 

Upton, 2008).  
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Säg att vi har en huvudvariabel, A, samt två andra påverkande variabler, B och C. Både 

B och C påverkar vad som händer med A. För att studera en korrelation mellan A och B 

är det därmed viktigt att inse att även C påverkar A. För att se den faktiska påverkan B 

har på A behöver inverkan från C elimineras, partiell korrelation. Partiella korrelationer 

ska enbart användas till att studera korrelationer på förändringar över tid hos variabler. 

Det innebär att för att studera B:s faktiska påverkan på A så kommer C hållas konstant 

(oförändrad), vilket innebär att C:s påverkan på A försvinner från uträkningen. 

Beräkningarna använder följande formel (Cochran och Snedecor, 1967): 

ρ𝐴𝐵∙𝐶 =
ρ𝐴𝐵−ρ𝐴𝐶∗ρ𝐵𝐶

√(1−ρ𝐴𝐶
2)(1−ρ𝐵𝐶

2)
      (11) 

I detta examensarbete har två förklarande variabler valts ut, turtäthet och 

medelhastighet. Men i verkligheten finns det betydligt fler variabler som påverkar 

huruvida en person väljer att åka buss eller inte. Därför kommer dessa partiella 

korrelationer endast eliminera en av alla påverkande faktorer, variabeln vi har faktiska 

data på.  

Förändringen av antalet påstigande får partiella korrelationer uträknade mot de båda 

förklarande variablerna var för sig med den andra förklarande variabelns inverkan 

eliminerad. De partiella korrelationerna beräknas både för förändringen i sig samt den 

procentuella förändringen i och med omläggningen. De delas upp med Pearsons 

korrelationskoefficient och Spearmans rangkorrelation i varsin tabell, tabell 19 och 20. I 

beräkningarna och tabellerna är A antalet påstigande, B turtätheten och C 

medelhastigheten.  

 

Tabell 19: Partiella korrelationer med användning av Pearsons korrelationskoefficient. 

Partiell korrelation mellan: 𝛒𝐀𝐗∙𝐘 Δ % Δ 

Förändringen i antalet påstigande mot 

förändringen i turtäthet 
𝛒𝐀𝐁∙𝐂 0,59 0,70 

Förändringen i antalet påstigande mot 

förändringen i medelhastighet 
𝛒𝐀𝐂∙𝐁 0,00 0,02 

 

 

I tabell 19 visas de partiella korrelationerna för Pearsons korrelationskoefficient. Dessa 

resultat kan direkt jämföras med de från tabell 16. Resultaten skiljer sig inte så mycket. 

Inte mer än +- 0.03, förutom i den partiella korrelationen för de procentuella 

förändringarna mellan antalet påstigande och medelhastigheten. Där var resultaten från 

den vanliga Pearsons 0,27 medan den nya korrelationskoefficienten med partiell 

korrelation sänks till 0,02. Det säger, om än svagt, att när vi eliminerar turtätheten för de 

procentuella skillnaderna mellan antalet påstigande och medelhastigheten, så verkar 
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variablerna än mer okorrelerade. I de övriga fallen ser inte elimineringen ut att spela så 

stor roll för korrelationskoefficientens värde. 

 

Tabell 20: Partiella korrelationer med användning av Spearmans rangkorrelation. 

Partiell korrelation mellan: 𝛒𝐀𝐗∙𝐘 Δ % Δ 

Förändringen i antalet påstigande mot 

förändringen i turtäthet 
𝛒𝐀𝐁∙𝐂 0,31 0,25 

Förändringen i antalet påstigande mot 

förändringen i medelhastighet 
𝛒𝐀𝐂∙𝐁 0,04 0,04 

 

 

I tabell 20 kan vi se de partiella korrelationerna när vi använt Spearmans 

rangkorrelation. Här blev resultaten mellan antalet påstigande och turtätheten ganska 

lika mot de resultat som går att se i tabell 18. Dessa skiljer som mest 0,03. Alltså verkar 

inte elimineringen av medelhastigheten spela så stor roll för korrelationen. För de 

partiella korrelationerna för antalet påstigande och medelhastigheten blev resultaten för 

de båda ungefär 0,08-0,10 lägre hos korrelationskoefficienterna. När vi eliminerade 

turtätheten verkar det som att antalet påstigande och medelhastigheten är än mer 

okorrelerade.  

5.2 Regressionsanalys 

Regressionsanalys är likt korrelationsanalys ett analysverktyg för att undersöka 

samband mellan olika variabler. I korrelationsanalysen ville vi hitta statiskt säkerställda 

samband med hjälp av ett mått, korrelationskoefficienten. Regressionsanalysen går 

istället ut på att försöka hitta en matematisk modell som kan förklara sambanden mellan 

variablerna på ett så bra sätt som möjligt (Blom, Enger, m.fl., 2005). Vid 

regressionsanalys har man en responsvariabel samt en eller flera förklarande variabler 

(Alm och Britton, 2008). I detta examensarbete är vår responsvariabel antalet 

påstigande medan de två förklarande variablerna är de två påverkande faktorerna 

turtäthet och medelhastighet. Vi kommer sätta upp linjära regressionsmodeller eftersom 

vi i första hand förväntar oss resultat som är linjära, det vill säga att variablernas 

datapunkter följer en linje när man ritar ut punkterna i ett diagram. Vi kommer utgå från 

räta linjens ekvation (Råde och Westergren, 2004): 

𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑚      (12) 

Som i sin tur kan skrivas om för att användas inom linjär regressionsanalys och med 

dess notationer genom: 

𝜇 =  𝛼 +  𝛽𝑥      (13) 
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Denna kan användas vid enkel linjär regression (Alm och Britton, 2008). Här är µ 

responsvariabeln och x är den förklarande variabeln. I sin tur kallas α för intercept och β 

för lutningskoefficient. Likt i räta linjens ekvation så används α till att bestämma 

startpunkt längs med responsvariabelns axel (motsvarande m) och på samma sätt 

används β för att avgöra lutningen för kurvan (motsvarande k) (Alm och Britton, 2008). 

När vi har fler än en förklarande variabel behöver vi istället modeller som innehåller 

flera x, det vill säga flera förklarande variabler. Dessa kallas för multipla linjära 

regressionsmodeller och kan skrivas utefter följande ekvation (Alm och Britton, 2008): 

𝜇 =  𝛼 +  𝛽1𝑥1+ . . . + 𝛽𝑘𝑥𝑘     (14) 

Här står k för antalet förklarande variabler.  

För att beräkna uppskattningar för α och β används ofta minstakvadratskattningar 

genom att minimera följande med avseende på α och β (Alm och Britton, 2008): 

𝑄(𝛼, 𝛽) =  ∑ (𝑦𝑖 − 𝛼 − 𝛽𝑥𝑖)2𝑛
𝑖=1     (15) 

För att få ut skattningarna för α och β behöver vi börja med att derivera ekvationen med 

avseende på α och β var för sig. Vi får då följande resultat: 

𝜕𝑄

𝜕𝛼
= −2 ∑ (𝑦𝑖 − 𝛼 − 𝛽𝑥𝑖)𝑛

𝑖=1     (16) 

𝜕𝑄

𝜕𝛽
= −2 ∑ 𝑥𝑖(𝑦𝑖 − 𝛼 − 𝛽𝑥𝑖)

𝑛
𝑖=1     (17) 

Lösningen i minstakvadratproblemet, det vill säga minimum, fås när derivatan sätts till 

noll. Sätter vi de båda ekvationerna (16) och (17) till noll kan vi härleda fram följande 

ekvation: 

∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 =𝑖 (�̅� − 𝛽�̅�) ∑ 𝑥𝑖𝑖 + 𝛽 ∑ 𝑥𝑖
2

𝑖      (18) 

Från detta kan vi få fram minstakvadratskattningar för α och β enligt följande: 

𝛼∗ = �̅� − 𝛽∗�̅�     

 (19) 

𝛽∗ =
𝑆𝑥𝑦

𝑆𝑥𝑥
      (20) 

där 

𝑆𝑥𝑦 = ∑ (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�)𝑖      (21) 

𝑆𝑥𝑥 = ∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2
𝑖       (22) 

Med hjälp av detta får vi fram att den skattade linjen blir: 
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𝑦 = 𝛼∗ + 𝛽∗𝑥     (23) 

Längs den nya uppskattade linjen kan vi hitta uppskattade y, y∗, som är värdet som 

finns på linjen för respektive x. y∗ definieras enligt följande ekvation: 

𝑦𝑖
∗ = 𝛼∗ + 𝛽∗𝑥𝑖     (24) 

Där i är aktuell datapunkt från 1 till n datapunkter. Detta säger alltså att det för varje 

faktisk datapunkt finns ett y∗ för respektive x. Man hittar punkten på linjen genom att gå 

lodrätt (i y-axelns riktning) från de uppmätta datapunkterna till linjen. Skillnaden i y-led 

(responsvariabel-led) mellan de uppmätta datapunkterna och linjen kallas för residual. 

Residualen brukar betecknas e och kan definieras enligt följande (Alm och Britton, 

2008): 

𝑒𝑖 =  𝑦𝑖 − 𝑦𝑖
∗      (25) 

 

 

Figur 11: Grafisk förklaring över residualer genom avståndet från de uppmätta 

mätpunkterna till den uppskattade regressionslinjen i lodrät riktning. 

 

En förklaring på vad residualer är för något rent grafiskt kan ses i figur 11. Där finns de 

uppmätta datapunkterna utplacerade med en streck lodrätt ner till den uppskattade 

linjen. Residualen är alltså avståndet mellan punkterna och linjen. 

Eftersom residualerna är ett mått på skillnaderna mellan verkligheten och den modell 

som satts upp för att förklara verkligheten, så kan det användas för att avgöra hur bra 

modellen är. Om det är en bra uppskattad modell eller inte. Vi kan då studera 

residualernas belopp (eftersom det är oviktigt om det är positiva eller negativa 

residualer) för att på så sätt avgöra modellens duglighet. Vi skulle till exempel kunna ta 

ett medelvärde eller en felkvadratsumma som metod för att få ett översiktligt mått på 

hur bra modellen är. Det negativa med sådana mått är att de inte på ett enkelt sätt går att 

jämföra mellan olika modeller med olika variabler. Detta eftersom storleksordningarna 

på variablerna kan skilja sig mycket åt samt att det inte finns något maximalt värde 

måttet kan ha. Ett annat och ofta bättre mått är därför ett mått där vi skalar ner det så att 

måttet alltid hamnar mellan 0 och 1. Detta mått brukar kallas för förklaringsgraden, R2, 
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inom regressionsanalysen och definieras enligt följande ekvation (Alm och Britton, 

2008): 

𝑅2 = 1 −
∑ (𝑦𝑖−𝑦𝑖

∗)2
𝑖

∑ (𝑦𝑖−�̅�)2
𝑖

     (26) 

Förklaringsgraden, R2, kan alltså ligga i intervallet 0 ≤ R2 ≤ 1 där ett värde nära noll 

betyder att linjen är dåligt anpassat till mätpunkterna och ett värde nära ett betyder att 

linjen är bra anpassat till mätpunkterna. Ett tal nära ett betyder alltså att modellen är bra 

(Alm och Britton, 2008). Om förklaringsgraden blir 1 betyder det att punkterna ligger 

på den uppskattade linjen och modellen förklarar sambandet (utifrån de givna 

mätpunkterna) perfekt. Det går också att se förklaringsgraden som en procentuell skala 

där 1 blir 100 procent förklaringsgrad. 

Det är svårt att avgöra hur hög eller hur nära förklaringsgraden ska vara för att modellen 

ska vara en bra modell. Det går inte att direkt säga att ett visst värde är godkänt och ett 

annat inte är det. 

Likt för korrelationsanalysen kan det även i regressionsanalysen räknas fram ett p-

värde. P-värdet definieras på samma sätt som för korrelationsanalysen, för teorin se 

kapitel 5.1. Regressionsanalysen kommer ge p-värden för modellen i sin helhet samt för 

varje förklarande variabel. Vi använder även här signifikansnivån α=0,05. Ett p-värde 

där p är mindre än eller lika med α ger en statistiskt säkerställd modell, men det kan 

också vara så att enbart en av flera förklarande variabler hamnar i intervallet.  

Beräkningarna har gjorts i statistikprogrammet R och utskrifter med resultat från de 

olika modellerna finns i Appendix ”R-utskrifter”. 

5.2.1 Regressionsmodell före respektive efter omläggningen 

I detta kapitel tas en regressionsmodell fram som beskriver hur antalet resande hänger 

ihop med de förklarande variablerna turtäthet och medelhastighet före respektive efter 

omläggningen var för sig. Här tas alltså inte förändringen i och med omläggningen med 

eftersom en regressionsmodell inte hanterar förändringar utan ger en modell för hur 

variablerna kan påverka varandra. Den här modellen svarar på om antalet resande 

hänger ihop med hur turtätheten och medelhastigheten ser ut för de olika områdena.  

Rent matematiskt ser regressionsmodellen ut enligt följande baserat på multipel linjär 

regression: 

𝑃å𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 = 𝛼 + 𝛽1 ∗ 𝑇𝑢𝑟𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 + 𝛽2 ∗ 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡  (27) 

Variablerna påstigande, turtätheten och medelhastigheten innehåller logaritmerade 

värden (Sheather, 2009). Genom lämpligt valda logaritmeringar kan procentuella 

förändringar analyseras. Modellen försöker ge svar på hur mycket effekten blir på 

antalet påstigande om turtätheten och/eller medelhastigheten förändras (förbättring eller 
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försämring) med en viss procent. α,  𝛽1 och 𝛽2 är koefficienter som avgör hur stor 

inverkan de olika faktorerna har. Denna formel används för observationerna för både 

2012 och 2013 var för sig, det vill säga såväl före som efter omläggningen.  

Resultaten i sin helhet återfinns i Appendix ”R-utskrifter”. Här ges en 

sammanfattningen av denna modells viktigaste resultat. 

Modellen för år 2012 (innan omläggningen) ger en förklaringsgrad, R2, på 0,50 och ett 

p-värde på 0,078. Modellen hamnar därför nära men under gränsen för att bli en 

statistiskt säkerställd modell. Studeras enbart faktorn turtäthet så hamnar dess p-värde 

innanför gränsen med 0,027, men som sagt gör inte modellen det som helhet.  

Liknande mönster som för år 2012 blev det för år 2013 (det vill säga efter 

busslinjeomläggningen). Modellens förklaringsgrad, R2, ligger på 0,52 och p-värdet på 

0,069. Denna modell ligger alltså också en bit utanför gränsen för statistiskt säkerställd 

modell. Även här ligger faktorn för turtäthet innanför gränsen med sitt p-värde, i detta 

fall var p-värdet 0,027. 

Studeras p-värdena på de båda förklarande variablerna får vi fram att det framförallt är 

turtätheten som gör att modellen blir statistiskt säkerställd. Vi testar därför att reducera 

modellen till enbart ha med turtäthet som förklarande variabel. nya formeln blir då: 

𝑃å𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 = 𝛼 + 𝛽1 ∗ 𝑇𝑢𝑟𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛    (28) 

För år 2012:s värden gav denna modell ett lägre p-värde för turtätheten, 0,025, jämfört 

med den ursprungliga modellen. Förklaringsgraden, R2, var 0,50. För år 2013:s värden 

gav modellen istället ett p-värde på 0,036, vilket är lite sämre än ursprungsmodellen för 

turtäthet men bättre än hela modellen och dessutom inom gränsen för statistiskt 

säkerställd modell. Däremot var R2-värdet något lägre än för 2012 nämligen 0,47. 

Sammanfattningsvis kan man säga att när medelhastigheten togs bort från modellen 

blev den statistiskt säkerställd med förklaringsgrader runt 0,50. 

5.2.2 Kombinerad regressionsmodell 

Den kombinerade regressionsmodellen är en modell där värdena från 2012 och 2013 

(före och efter omläggningen) läggs efter varandra i vektorerna för påstigande, turtäthet 

och medelhastighet. 2012 och 2013 skiljs åt genom en dummy-variabel i modellen som 

ger värdet 1 för alla värdena från 2012 och värdet 0 för värdena från 2013. Dummyn 

kommer ge ett svar på om det finns skillnader mellan åren.  

𝑃å𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 = 𝛼 + 𝛽1 ∗ 𝑇𝑢𝑟𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 + 𝛽2 ∗ 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 + 𝛽3 ∗ 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 (29) 

Här fick modellen en förklaringsgrad, R2, på 0,54 och ett totalt p-värde på 0,0057. Detta 

är alltså en modell som kan förklara förhållandet mellan Antalet påstigande och turtäthet 

respektive medelhastighet. Att förklaringsgraden inte blir högre än 0,54 kan bero på att 

vissa områdens värden kan sticka ut från de övriga.  
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Studeras de olika faktorernas p-värden syns att även här ligger turtätheten är den faktorn 

som har störst samband med antalet påstigande. Dess p-värde är så lågt som 0,00098. 

Inte heller här gick p-värdet för faktorn medelhastighet under gränsen. Dummy-faktorn 

fick ett högt p-värde, 0,85. Detta tyder på att skillnaderna mellan 2012 och 2013 inte är 

särskilt stora, vilket även värdet på 𝛽3 = −0,036 tyder på, vilket också kunde förväntas. 

Även här gjordes en reducering av ursprungsmodellen där medelhastigheten elimineras 

från modellen. Däremot så tas dummyvariabeln med även här. Formeln ser ut enligt 

följande: 

𝑃å𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 = 𝛼 + 𝛽1 ∗ 𝑇𝑢𝑟𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 + 𝛽2 ∗ 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦  (30) 

Här blev p-värdet för turtätheten något lägre, 0,0011. Hela modellens p-värde 

förbättrades något till 0,0038 och är därför en statistiskt säkerställd modell. 

Förklaringsgraden, R2, försämrades något i och med reduceringen.  

Sammanfattningsvis kan man säga att den kombinerade regressionsmodellen gav bra 

modeller som var statistiskt säkerställda. För en mer fullständig utvärdering kan 

residualerna studeras närmare. 

 

6. Analys, diskussion och slutsats 

Detta kapitel innehåller analys, diskussion och slutsatser. Kapitlet knyter således ihop 

syfte och frågeställningar med teorierna och resultaten. 

6.1 Analys och diskussion 

I detta underkapitel analyseras och diskuteras resultaten från de statistiska 

undersökningarna med hjälp av teorin från arbetet. De olika aspekterna som tas upp är 

antalet påstigande, de påverkande faktorerna, korrelationsanalysen, regressionsanalysen 

samt ett avsnitt med vad som hade hänt med resultaten om avgränsningarna varit 

annorlunda. 

6.1.1 Antalet påstigande 

Resultaten visar att den totala ökningen av antalet påstigande i och med 

busslinjeomläggningen var 7 procent. Kollektivtrafikförvaltningens egna mål om 

resandeökning per år är 3 procent. 7 procent är en bra bit över 3 procent och därmed får 

ökningen ses som relativt hög. Det är dock vara viktigt att ha i åtanke att det är möjligt 

att en direkt förändring av förutsättningarna för kollektivtrafik snabbt kan ge en 

förändring i antalet resande och att nyhetens behag samt marknadsföring kan ge en 

snabb ökning som sedan stannar av. 
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Studeras de olika geografiska områdena i Västerås lite mer var för sig visar det sig att 

det finns stora skillnader. Två stadsdelar, Bäckby och Hammarby, stod för en stor del av 

den totala ökningen av antalet påstigande. Slås Bäckbys och Hammarbys 

påstigandeökningar ihop fås 659 vilket är mindre än 100 påstigande ifrån den totala 

ökningen på 755. Övriga sex områden har därmed en gemensam ökning på bara runt 1 

procent. Bland dessa sex områden finns två som har ett minskat antal påstigande, 

Rönnby och Gryta, som båda minskade med 4 procent.  

Dessa stora skillnader mellan områdena tyder på att den totala ökningen på 7 procent är 

ganska osäker. Det är svårt att säga att ökningen är generell för hela staden. Hade vi 

tagit med ett annat geografiskt område som kanske har ett minskat resande istället för 

någon av Bäckby och Hammarby hade totalförändringen vara annorlunda. Även 

statistikinsamling under andra tider på dygnet än den studerade tiden 06:00-08:59 samt 

andra mätveckor hade kunnat påverka utfallet i andra riktningar. 

6.1.2 Påverkande faktorer 

Vid studerandet av påverkande faktorer är tanken att förändringen i antalet resande ska 

kunna förklaras med olika faktorer. Fokus här ligger på de två mätbara faktorerna 

turtäthet och medelhastighet. Dessa två faktorer valdes ut dels för att de var mätbara på 

ett relativt enkelt sätt, men också för att de enligt erfarenhet anses kunna påverka antalet 

resenärer. Att just dessa faktorer blev valda finns det också stöd i från aktuell forskning, 

se kapitel 2 och framförallt avsnitt 2.2. Resultatet visade att turtätheten sammantaget har 

ökat med 18 procent medan medelhastigheten sänkts med 12 procent.  

Turtätheten har ökat och det var också något som tidigt bestämdes i SmartKoll-

projektet, vilket även syns i ”enklare, oftare, snabbare”. De två områden som fått sänkt 

turtäthet är båda områden som har gått från två linjer inom upptagningsområdet till en 

linje. Ett område som sticker ut är Hammarby som har fått en ökning på 118 procent, 

det vill säga mer än dubbelt så många turer under morgonen. Hammarby är också det 

område där ökningen av antalet påstigande var störst. Av de två områden som fick en 

minskning i antalet påstigande, Rönnby och Gryta, hade Rönnby en ökning av 

turtätheten med 33 procent medan Gryta fick sänkt med 14 procent. Att turtätheten 

blivit högre, både generellt hos områdena och totalt, stämmer väl överens med sloganen 

som säger att bussen ska gå oftare. 

Att medelhastigheten generellt blivit lägre beror delvis på att det införts fler fasta 

avgångstider på linjerna. Det har också att göra med att de förra tidtabellerna hade 

trimmats under flera år. Sekunder och minuter har kapats av efterhand i tidtabellen. 

Detta är något som kommer kunna ske även på de nya tidtabellerna, men det tar ett tag 

innan det går att se vart det går att kapa/spara tid. Att medelhastigheten blivit lägre 

stämmer inte så väl överens med sloganen som säger att bussen ska gå snabbare, även 

om medelhastighet inte direkt kan jämföras på det sättet före och efter omläggningen 

eftersom körvägarna i flera fall ändrats.  
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I kapitel 4.4 finns fyra figurer, figur 6-9, som visualiserar resultaten från de påverkande 

faktorerna. Genom figurerna kan man se trender i hur faktorerna påverkar antalet 

resenärer. Det går bland annat att se att området Hammarby sticker ut mot de övriga i 

figur 8 och 9. 

6.1.3 Korrelationsanalys 

I korrelationsanalysen var det framförallt samband mellan antal påstigande och turtäthet 

som kunde hittas. Detta såg vi redan i tabell 14 och figurerna 6-9 från kapitel 4.4, men 

här fick vi även matematisk analys som står bakom siffrorna.  

Vid korrelationerna utan förändringar var samtliga varianter, både för Pearsons 

korrelationskoefficient och Spearmans rangkorrelation, mellan antal påstigande och 

turtäthet statistiskt säkerställda samband med 95 procentigt konfidensintervall. Mellan 

antal påstigande och medelhastighet visar resultaten snarare att sambandet var 

okorrelerat eller att vi inte kan säga något om huruvida de är korrelerade eller 

okorrelerade. Detta betyder alltså att faktorn turtäthet (i rena värden, utan förändringen i 

och med busslinjeomläggningen) hänger ihop betydligt bättre med antal påstigande än 

faktorn medelhastighet. Där det är höga antal påstigande har vi även hög turtäthet. För 

medelhastighet är det snarare tvärtom, när den ena är hög är den andra låg, eller också 

kan vi inte se något samband alls. 

När korrelationsanalyserna gjordes för förändringarna i och med busslinjeomläggningen 

fick vi inte lika tydliga svar. Det enda resultat som är statistiskt säkerställt är de 

procentuella skillnaderna mellan antalet påstigande mot turtätheten med metoden 

Pearsons korrelationskoefficient. Men samtliga resultat tyder på att det finns en större 

korrelation mellan antalet påstigande och turtätheten än mellan antalet påstigande och 

medelhastigheten. Trenden är alltså tydlig att det snarare är turtätheten än 

medelhastigheten som påverkat antalet påstigande, givet alla de avgränsningar som 

gjorts. 

För de partiella korrelationerna var resultaten inte så annorlunda än vid de vanliga 

korrelationsanalyserna. Detta tyder på att de två förklarande variablerna, turtäthet och 

medelhastighet, inte hänger ihop särskilt mycket. Det betyder alltså att de två 

förklarande variablerna, också kallat påverkande faktorer, inte på ett entydigt sätt 

påverkar antalet påstigande. 

Sammanfattningsvis går det att säga att korrelationsanalysen gjorde klart att det 

framförallt är faktorn turtäthet som har ett samband med antal påstigande. En positiv 

korrelation betyder ju att ökar den ena så ökar den andra (eller att båda minskar 

samtidigt). Alltså är resultatet av korrelationsanalysen att vid en ökning av turtätheten 

kommer också antalet påstigande öka. Samma samband gick inte att finna mellan 

faktorn medelhastighet och antalet påstigande. Detta beror dock till viss del på att 

medelhastigheten i sex av åtta områden minskade medan antalet påstigande ökade i sex 

av åtta områden. I verkligheten är det fortfarande troligt att medelhastigheten, och 
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därmed restiden, har inverkan på hur många som reser, även om det inte kunde visas 

just här, kanske beroende på att restiderna i sig är relativt korta. Över längre sträckor 

hade sambandet kunnat se annorlunda ut och där kollektivtrafikens restider till exempel 

jämfört med bilens får större betydelse. 

6.1.4 Regressionsanalys 

En regressionsmodell går ut på att försöka förklara samband mellan variabler. Den ger 

svar på frågan ”Vad händer med variabel a när variabel b ökar med x procent?”. I detta 

arbete skulle motsvarande fråga som modellen kan besvara vara: ”Vad händer med 

antalet påstigande när turtätheten ökar med x procent samtidigt som medelhastigheten 

inte förändras?” 

Den första regressionsmodellen, före respektive efter omläggningen, gav låga p-värden 

för faktorn turtäthet både före och efter omläggningen. Båda modellerna är statistiskt 

säkerställda. Det innebär att modellen kan användas för att beskriva sambanden mellan 

antalet påstigande och de påverkande faktorerna. Förklaringsgraden hamnade runt 0,50 

för båda modellerna. Studeras p-värdena för de båda förklarande variablerna ser vi att 

turtäthet var den förklarande variabel som gjorde att modellerna kunde bli statistiskt 

säkerställda. Därför testades även att reducera modellerna till att enbart ha turtäthet som 

förklarande variabel. De nya resultaten är likvärdiga med de ursprungliga modellerna. 

Detta kan bero på att det framförallt är turtätheten som påverkar antalet resenärer (enligt 

vår modell) och att medelhastigheten snarare är mer slumpmässig och mindre 

betydelsefull för hur antalet resenärer påverkas. 

I den andra regressionsmodellen, den kombinerade modellen, lades värdena för 2012 

och 2013 efter varandra. I princip betyder det att modellen hanterar värden för 16 

områden (varje område två år), men med en dummy som håller de båda åren isär. Här 

blir det alltså bara en modell för båda åren tillsammans. Modellens p-värde blev lågt, 

0,0057, vilket med marginal gör modellen statistiskt säkerställd. Förklaringsgraden blev 

0,54. Studeras de olika p-värdena finner man även här att det är framförallt turtätheten 

som har lågt eget p-värde. Det är alltså även här framförallt turtätheten som bidrar till att 

modellen är statistiskt säkerställd. Även här togs en reducerad modell fram genom att 

reducera bort medelhastigheten från modellen. Detta gjorde att modellens p-värde 

sänktes någon och förklaringsgraden blev likvärdig.  

Dummyvariabeln, som håller koll på om värdena hör till år 2012 eller år 2013, fick höga 

p-värden. Det tyder på att skillnaden mellan de båda åren inte var särskilt stor, men det 

fanns ändå någon skillnad. Denna skillnad syntes även i den första regressionsmodellen, 

före och efter omläggningen, där år 2013 fick starkare samband än år 2012 mellan 

antalet påstigande och turtäthet, även om båda var starka och modellerna var statistiskt 

säkerställda. 

Studeras korrelationsanalysen för värdena utan förändringar och dessa 

regressionsmodeller går det att hitta likheter. Båda fick sina statistiskt säkerställda 
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samband mellan antalet påstigande och turtäthet, även om modellerna som helhet också 

blev statistiskt säkerställda. Båda fick också resultatet att det inte gick att säga så 

mycket om sambandet mellan antalet påstigande och medelhastigheten. Därmed inte 

sagt att medelhastigheten inte har någon inverkan på antalet påstigande. Marknadsföring 

och kommunikation från Kollektivtrafikförvaltningen om att bussen går genare och med 

färre stopp kan ge kunderna upplevelsen av att den går snabbare, även om det i faktiska 

termer inte är så.  

Förklaringsgraderna hamnade runt 0,50 på samtliga modeller. Den hade troligen blivit 

högre om studien hade haft fler än åtta mätpunkter (fokusområden). Det betyder alltså 

att trots att modellerna är statistiskt säkerställda enligt p-värdet så skulle fler mätpunkter 

ge än bättre modeller. 

6.1.5 Hade andra resultat kunnat iakttas med andra avgränsningar?  

Resultaten påverkas troligen mycket av de avgränsningar och metodval som använts. 

Att välja ut andra områden än just dessa åtta skulle kunna påverka resultaten i alla delar 

av den statistiska analysen. Valet att studera morgontrafiken in mot centrum är kanske 

det bästa valet för att spegla hur resandet förändrats i stort, men andra tider hade 

sannolikt kunnat göra skillnad i resultaten. Eftersom en stor del av mätdatat är 

uppskattade värden med hjälp av en interpolationsmetod kan även detta ha påverkat 

resultaten. Interpolationsmetoden verkade enligt testet i kapitel 4.2.5 vara tillförlitlig, 

men har trots det bidragit med felaktigheter mot hur resandet sett ut på dessa turer i 

verkligheten. Hade alla turer haft ATR-bussar hade därmed antalet påstigande totalt 

varit annorlunda, men det är svårt att säga åt vilket håll det finns en differens eller hur 

stor den är.  

Att välja ut endast åtta områden som fokusområden var en nödvändighet rent 

tidsmässigt men har även bidragit till att korrelationsanalyserna och framförallt 

regressionsanalyserna blivit mindre tillförlitliga än de skulle kunna vara vid en 

heltäckande undersökning med fler områden och som även omfattar hela trafikdygnet. I 

regressionsanalysen skulle det troligtvis behövas åtminstone det dubbla antalet områden 

för att få fram riktigt bra modeller. Då skulle troligen även förklaringsgraderna bli högre 

vilket hade inneburit en statistiskt säkrare modell. Men denna begränsning var redan 

känd på förhand. Dessa regressionsmodeller kan snarare ses som modeller för att 

studera vad som händer med till exempel antalet resande när förutsättningarna 

förändras, i detta fall i form av förändringar i turtäthet och medelhastighet. Med en 

större datamängd (fler områden och större tidsintervall) skulle dessa modeller gå att 

använda i verkligheten.  

Att välja just turtäthet och medelhastighet påverkar såklart också hela analysen av deras 

samband med antalet påstigande. Andra faktorer som skulle kunna användas (med 

förutsättning att dessa hade förändrats) är till exempel förseningsgrader, medelavstånd 

till hållplatser, trängsel på bussarna, biljettpris, befolkningsförändringar i områdena, 

sammansättning av befolkningen rörande till exempel kön, inkomst, utbildningsnivå, 
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ålder. Turtätheten och medelhastigheten valdes ut för att de var relativt lätta att mäta 

samt att de hade koppling till sloganen ”Enklare, oftare, snabbare”. 

6.2 Slutsats 

Jag börjar detta avslutande kapitel om examensarbetets slutsatser med att påminna 

läsaren om studiens fyra frågeställningar: 

 Hur förändrades kollektivtrafiken i Västerås i form av utbud och 

linjesträckningar? 

 Hur har resandet förändrats? 

 Vilka faktorer, utifrån vetenskaplig teori och aktuell forskning, antas ha påverkat 

resandet? 

 Finns det något statistiskt samband mellan de påverkande faktorerna och 

resandet? 

Kollektivtrafiken i Västerås förändrades vid busslinjeomläggningen bland annat genom 

nya, genare linjedragningar, ett högre utbud i form av fler turer samt nya fordon. Bland 

de utvalda områdena ökade antalet turer med 18 procent. Bussresandet har, åtminstone 

för de utvalda områdena sammantaget, ökat. Resultatet i denna studie är en sjuprocentig 

ökning, men som diskuterats i föregående kapitel så finns det en viss differens mellan 

den siffran och den verkliga förändringen. Sedan kanske inte den här mätningen under 

vardagsmorgnar på åtta geografiska områden fullt ut avspeglar hur resandet har 

förändrats i hela Västerås. Det är svårt att med dessa resultat säga hur resandet har 

förändrats i Västerås övriga stadsdelar och under trafikdygnets samtliga timmar över 

veckans sju dagar. 

Det finns enligt Vuchic (2005) många faktorer som antas kunna påverka hur resandet 

förändras. I detta arbete valdes turtäthet och medelhastighet ut för närmare analys. 

Samband mellan faktorerna och resandet hittades framförallt hos turtätheten där det 

återfanns statistiskt säkerställda samband. Mellan turtätheten och medelhastigheten 

hittades inte några starka samband. Samtliga matematiska modeller som sattes upp i 

regressionsanalysen blev statistiskt säkerställda. Både korrelationsanalysen och 

regressionsmodellerna hade blivit säkrare om det hade funnits data sammanställt för fler 

än åtta områden.  
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7. Förslag på vidare utvecklingsarbete och forskning 

Examensarbetet skulle kunna vidareutvecklas på flera sätt och även gälla för andra 

kollektivtrafiksystem samt andra trafikslag, som till exempel persontransporten på 

järnväg. Det första och viktigaste för trovärdigheten av korrelationsanalysen och 

regressionsmodellerna är att bygga ut med fler områden. En sådan utökning av det 

statistiska underlaget skulle även ge de statistiska modellerna mer styrka. Jag ser en stor 

potential i dem redan nu, men de blir användbara på riktigt när det statistiska underlaget 

är större än vad som varit fallet i detta arbete. Sådana modeller skulle kunna användas 

som modeller för beräkningar vid investeringar i till exempel utökad turtäthet. Att testa 

att utveckla olinjära matematiska modeller för sådana samband skulle också vara 

intressant eftersom det inte är säkert att alla samband är linjära. 

Arbetet kan också utvecklas med att studera andra tider än endast morgonen. Även båda 

riktningarna samt både på- och avstigande skulle kunna läggas in. 

Interpolationsmodellen skulle kunna testas än mer för att eventuellt förfina denna. Det 

skulle också kunna gå att ta med andra påverkande faktorer än turtäthet och 

medelhastighet.  

Resultaten, och utvärderingen av SmartKoll i stort, skulle kunna jämföra sig med andra 

städers liknande omläggningar av kollektivtrafiken. Hur har andra städer gjort sina 

utvärderingar och hur har linjeomläggningarna fungerat i stort? Tar andra utvärderingar 

upp vilka förutsättningar som förändrats och hur dessa påverkande faktorer kan påverka 

resandet? En sådan metastudie eller kunskapsöversikt vore helt klart intressant. 

Vidare utveckling av forskningen kan också ske genom att försöka ta reda på vilka 

grupper av människor som reser med kollektivtrafiken, och vilka grupper som förändrar 

sitt resande mest vid olika förändringar. Till exempel kan ett genusperspektiv vara 

intressant, det vill säga gynnar satsningen SmartKoll mest kvinnor eller män? Just 

genusperspektivet har bland annat Trivector Traffic studerat i Malmö på uppdrag av 

Malmös gatukontor (Malmö stad, 2015). Där kom de fram till att kvinnor använder 

kollektiva färdmedel i betydligt högre utsträckning än män vid kortare resor medan män 

som reser kollektivt reser längre per dag. Andra intressanta aspekter kan vara miljö-, 

energi- eller klimatperspektiv, på en busslinjeomläggning eftersom kollektivtrafiken 

rent allmänt anses ha en positiv miljöpåverkan i form av minskat bilresande till förmån 

för det kollektiva resandet. 
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Appendix I - Områdeskartor 

Här syns de olika utvalda områdena som används som fokusområden i arbetet. Namnen 

på områdena står inom den röda linje/ring som avgränsar områdets gräns. 

 

 

Figur 1: Samtliga områden. 

 

 

Figur 2: Områdena Bäckby, Råby, Hammarby och Pettersberg. 
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Figur 3: Områdena Rönnby och Gryta. 

 

 

Figur 4: Områdena Viksäng och Bjurhovda. 
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Appendix II – R-utskrifter 

 

 
Regressionsmodell före och efter omläggningen, år 2012: 

Call: 
lm(formula = log(pa2012) ~ log(tur2012) + log(hast2012), data = X1) 
 
Residuals: 
       1        2        3        4        5        6        7        8  
-0.23447 -0.19612  0.06404 -0.21714 -0.30079  0.61318  0.04356  0.22773  
 
Coefficients: 
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
(Intercept)     2.5384     2.4461   1.038   0.3470   
log(tur2012)    0.9615     0.3638   2.643   0.0458 * 
log(hast2012)   0.6378     0.8257   0.772   0.4748   
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 0.3647 on 5 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.6394,    Adjusted R-squared:  0.4952  
F-statistic: 4.434 on 2 and 5 DF,  p-value: 0.07806 

 

 

 

Reducerad regressionsmodell före och efter omläggningen, år 2012: 

Call: 
lm(formula = log(pa2012) ~ log(tur2012)) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-0.3124 -0.2447 -0.1293  0.1989  0.6320  
 
Coefficients: 
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)    4.2646     0.9606   4.440  0.00438 ** 
log(tur2012)   1.0219     0.3432   2.978  0.02471 *  
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 0.3522 on 6 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.5964,    Adjusted R-squared:  0.5292  
F-statistic: 8.867 on 1 and 6 DF,  p-value: 0.02471 
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Regressionsmodell före och efter omläggningen, år 2013: 

Call: 
lm(formula = log(pa2013) ~ log(tur2013) + log(hast2013), data = X2) 
 
Residuals: 
       1        2        3        4        5        6        7        8  
 0.11578  0.06603 -0.34993  0.01353 -0.47007  0.11659  0.14142  0.36663  
 
Coefficients: 
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
(Intercept)    -1.3464     3.7710  -0.357   0.7356   
log(tur2013)    1.7279     0.5607   3.082   0.0274 * 
log(hast2013)   1.1903     0.9495   1.254   0.2654   
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 0.3254 on 5 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.6558,    Adjusted R-squared:  0.5182  
F-statistic: 4.764 on 2 and 5 DF,  p-value: 0.06949 

 

 

 

 

Reducerad regressionsmodell före och efter omläggningen, år 2013: 

Call: 
lm(formula = log(pa2013) ~ log(tur2013)) 
 
Residuals: 
     Min       1Q   Median       3Q      Max  
-0.50861 -0.25900  0.09159  0.19292  0.40558  
 
Coefficients: 
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
(Intercept)    2.9953     1.5612   1.919   0.1035   
log(tur2013)   1.4062     0.5217   2.695   0.0358 * 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 0.3405 on 6 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.5477,    Adjusted R-squared:  0.4723  
F-statistic: 7.264 on 1 and 6 DF,  p-value: 0.0358 
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Kombinerad regressionsmodell: 

Call: 
lm(formula = log(patot) ~ log(turtot) + log(hasttot) + dummy,  
    data = X) 
 
Residuals: 
     Min       1Q   Median       3Q      Max  
-0.44510 -0.26452 -0.00195  0.14798  0.62842  
 
Coefficients: 
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)   1.48298    1.83825   0.807  0.43552     
log(turtot)   1.17919    0.27237   4.329  0.00098 *** 
log(hasttot)  0.78344    0.55755   1.405  0.18534     
dummy        -0.03639    0.18852  -0.193  0.85016     
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 0.3312 on 12 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.6352,    Adjusted R-squared:  0.544  
F-statistic: 6.966 on 3 and 12 DF,  p-value: 0.005724 

 

 

 

Reducerad kombinerad regressionsmodell: 

Call: 
lm(formula = log(patot) ~ log(turtot) + dummy, data = X) 
 
Residuals: 
     Min       1Q   Median       3Q      Max  
-0.46286 -0.23227 -0.05035  0.20776  0.65124  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)   3.8318     0.7930   4.832 0.000327 *** 
log(turtot)   1.1710     0.2823   4.148 0.001146 **  
dummy        -0.1348     0.1815  -0.743 0.470652     
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 0.3434 on 13 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.5752,    Adjusted R-squared:  0.5099  
F-statistic: 8.802 on 2 and 13 DF,  p-value: 0.003829 

 

 


